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Protokół nr IX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
 w dniu 9 czerwca 2011r. w godzinach 1600-1830 

 
W sesji uczestniczyło 12 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecni radni: Prokopowicz, Cielas, Szlenkier) 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
-Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Starosta Złotowski 
- Przewodnicząca Rady Powiatu 
- radni powiatowi 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
-  Sołtysi 
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie i Płytnica 
-  prasa 
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Jan Przybylski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i 
powołał radnego Jacka Witkowskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczy przedstawił porządek obrad: 
 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 
2010 rok: 
     - uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Jastrowie i 
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2010 rok 
     - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 
2010 rok  
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    - zmiany budŜetu gminy i miasta na 2011 rok 
    - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
     - zmieniająca uchwałę Nr 139/2008 RM z dnia 25.11.2008r. w sprawie ustalenia 
„Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych 
składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości, szczególnych zasad przyznawania i 
wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół 
samorządowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie 
     - w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie 
     -  ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak 
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i w miejscu sprzedaŜy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie 
- udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości – dwie uchwały 
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
6. Zakończenie 
 
Ad. 1b  
Do protokołu poprzedniej sesji nie wniesiono Ŝadnych uwag  
 
Pan Przewodniczący oddał głos obecnemu na sesji Nadleśniczemu Nadleśnictwa Płytnica, 
który na wstępie pogratulował Burmistrzowi i radnym wyboru a następnie zaprosił 
Burmistrza, Przewodniczącego Rady członków Komisji Ochrony Środowiska i  takiej komisji 
z gminy Wałcz na spotkanie w dniu 27.06.2011r. mające na celu przybliŜenie wspólnych 
problemów, spraw związanych z Doliną RóŜycy. Przedstawiona zostanie w związku ze 
zmianą prawa krótka prezentacja a później odbędzie się objazd terenowy. 
Pan Przewodniczący podziękował za zaproszenie. 
 
Ad. 2  
Pan Burmistrz Piotr Wojtiuk przedstawił informację ze swojej działalności między sesjami 
(zał nr 2). 
Pytań nie było. 
 
Ad. 3 
 
Następnie Przewodniczący Rady Pan Jan Przybylski przedstawił procedurę rozpatrzenia 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za  2010 rok i ocenę jego 
wykonania. Poinformował, Ŝe sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu Gminy i Miasta 
Jastrowie za 2010 rok wpłynęło w terminie – 30 marca 2011 roku. Komisja Rewizyjna jak i 
pozostałe komisje Rady Miejskiej szczegółowo omówiły powyŜsze sprawozdanie na swoich 
posiedzeniach. 
Sekretarz obrad Jacek Witkowski odczytał Uchwałę Nr SO – 0954/19/14/Pi/2011 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2011 roku w 
sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta za 2010 rok (zał. nr 3).  
Pan Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w sprawie 
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2010 rok, sprawozdania finansowego Gminy i Miasta 
Jastrowie za 2010 rok. 
Przewodniczący Komisji kolejno poinformowali, Ŝe sprawozdania zostały przyjęte 
jednogłośnie. 
Pan Przewodniczący zapytał czy są chętni do zabrania głosu w temacie przedstawionych 
sprawozdań. 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Pan Stanisław Gawluk poinformował, Ŝe komisja 
przeprowadziła kontrolę z wykonania budŜetu. Na podstawie ustaleń kontrolnych wyraziła 
pozytywną opinię o wykonaniu budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2010 rok i na tej 
podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielnie absolutorium dla Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie z tytułu wykonania budŜetu za 2010 rok. Komisja opinię przyjęła 
jednogłośnie. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe wniosek i opinie Komisji Rewizyjnej przesłał do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Pile. 
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Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2011 roku  Skład Orzekający RIO w Poznaniu uchwałą nr 
SO-0955/16/13/Pi/11(zał nr 4) wyraził opinię, Ŝe wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie z wykonania budŜetu za 
2010 rok jest naleŜycie uzasadniony i został podjęty zgodnie z wymogami prawa. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe jest to pierwsze absolutorium w nietypowej sytuacji gdyŜ 
budŜet w większości wykonał poprzedni Burmistrz ale ostateczny kształt nadał mu obecny 
Burmistrz. 
- uchwała nr 39/2011w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta 
Jastrowie i sprawozdania z wykonania budŜetu za 2010 rok (zał nr 5)- przeczytał Pan 
Przewodniczący. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 40/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Jastrowie za 2010 rok (zał nr 6) 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami) 
 
Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Pan Piotr Wojtiuk, który w 
krótkim wystąpieniu poinformował, Ŝe jest to absolutorium szczególne. Podziękował 
poprzedniemu Burmistrzowi za realizację budŜetu oraz Pani Skarbnik za wprowadzenie go w 
we wszystkie zawiłości i w grudniu było doprecyzowanie i dopięcie wszystkiego aby budŜet 
zamknąć. Przepisy się zmieniły więc realizacja tegorocznego budŜetu będzie inna i inne są 
realia finansowe. 
Pan Ryszard Sikora pogratulował Burmistrzowi uzyskania absolutorium i powiedział, Ŝe w 
czasie 11 miesięcy gdy realizował budŜet wykonano wiele waŜnych dla gminy inwestycji. Za 
przykład podał wybudowanie ORIKÓW, drogi do Brzeźnicy, remont WDK w Sypniewie i na 
zakończenie podziękował Pani Skarbnik za pomoc w realizacji budŜetu. 
W imieniu władz powiatowych Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska-
Turek pogratulowała uzyskania absolutorium, podziękowała za dotychczasową współpracę z 
powiatem i Ŝyczyła aby tegoroczny budŜet był tak dobrze wykonany jak poprzedni. 
Pan Burmistrz otrzymaną wiązankę kwiatów przekazał wraz z podziękowaniami na ręce Pani 
Skarbnik Teresy CzyŜewskiej. 
Korzystając z okazji głos zabrał Starosta, powiedział o restrukturyzacji Powiatowego Zarządu 
Dróg i zaproponowania gminom powiatu złotowskiego współpracę przy utrzymaniu dróg. 
Zmiany są konieczne. Utrzymanie takich struktur jak PZD nie jest efektywne. Decyzje te 
mają usprawnić usuwanie awarii na drogach, wykaszanie poboczy oraz zapewnić współpracę 
z gminami w sprawie zimowego utrzymania dróg. Wcześniej zgłaszane postulaty będą 
realizowane. Ogłoszono przetarg na zakup polbruku na inwestycje takŜe w Jastrowiu. Gmina 
Jastrowie ma przydzielone roboty publiczne i do końca roku chodnik na Zagórzu wspólnie z 
powiatem będzie zrobiony. 
Na sesji przyjęto uchwałę o powołaniu dwóch MłodzieŜowych Ośrodków Wychowawczych 
Nr 1 i Nr 2. Pozwoli to na wystąpienie o środki na remont i wyposaŜenie ośrodków z 
Ministerstwa Edukacji. Ośrodki mają być zlokalizowane w Zespole Szkół Technicznych i 
Placówce Wychowawczej. Są to bezpieczne placówki, młodzieŜ jest pod kontrolą. Nie było 
negatywnych dyskusji. Trzeba zagospodarować budynki i kadrę nauczycielską. JeŜeli chodzi 
o Placówkę Wychowawczą to od 1.01.2012r. zmieniają się przepisy, które mówią, Ŝe w tej 
placówce nie będą mogły przebywać dzieci do 10 roku Ŝycia. Powiat ma doświadczenie w 
przenoszeniu placówek. Na spotkaniu z Wiceministrem Edukacji dowiedział się, Ŝe do 
20.06.2011r. trzeba złoŜyć wniosek na środki na doposaŜenie ośrodków. Powołanie placówek 
nastąpiłoby od lutego 2012r. a o szczegółach poinformuje. 
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Ogłoszono przetarg na wymianę okien w Szpitalu Powiatowym. Inwestycja kosztowna, ponad 
3 mln. Wszystkie budynki zostaną ocieplone, wymienione zostaną okna i zamontowane 
kolektory słoneczne. Koniec przewidywany jest na 2012 rok. 
Na zakończenie powiedział, Ŝe MOW-y to nie popularne poprawczaki i nie naleŜy się ich bać 
a następnie poprosił o pytania. 
Radny Witkowski zapytał o liczbę wychowanków. 
Starosta odpowiedział, Ŝe grupa moŜe liczyć maksymalnie 12 osób, w jednym budynku 
będzie od 1 do 3 grup. W ZST maksymalnie 4 grupy. Jest tam bardzo dobre zaplecze, boisko. 
W Placówce Wychowawczej planowane jest 1 do 3 grup Ŝeńskich lecz wcześniej nastąpi 
proces przeniesienia placówki do innego budynku. Wychowawcy dostaną zatrudnienie w 
MOW-ach a finansować je będzie Ministerstwo Edukacji. 
Więcej pytań nie było. 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Starosta, Przewodnicząca Rady Powiatu, radni powiatowi i Nadleśniczowie opuścili 
posiedzenie. 
O godzinie 1715 wznowiono obrady. 
 
Ad. 4 
 
- uchwała nr 41/25011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania (zał nr 7) przedstawiła Pani Sekretarz. 
W związku z wejściem w Ŝycie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie nałoŜono na gminy obowiązek tworzenia zespołów 
interdyscyplinarnych, których głównym zadaniem jest integrowanie i koordynowanie 
wszelkich słuŜb, jednostek organizacyjnych, itp. oraz specjalistów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Ustawodawca delegował upowaŜnienie dla rady gminy do określenia, w formie uchwały, 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego  
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
W  stosunku do projektu uchwały jaki otrzymali radni nastąpiła zmiana. Został wykreślony § 
2 w rozdziale II załącznika do uchwały. Według interpretacji wojewody w uchwale nie 
powinno się powielać zapisów ustawy. Po konsultacji z radcą prawnym postanowiono zmianę 
wprowadzić. 
Pytań nie było. 
Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie głosowania Przewodniczących Komisji. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych: 
- projekt przyjęty jednogłośnie 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska: 
- projekt przyjęty jednogłośnie 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej: 
- projekt przyjęty jednogłośnie 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami) 
 
-uchwała nr 42/2011 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 
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mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolu 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie (zał nr 8) Pan Przewodniczący poinformował 
o pozytywnej opinii związków zawodowych. 
Pytań nie było. 
Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie głosowania Przewodniczących Komisji. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych: 
- projekt przyjęty jednogłośnie 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska: 
- projekt przyjęty jednogłośnie 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej: 
- projekt przyjęty jednogłośnie 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 43/2011 w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach 
publicznych prowadzonych  przez Gminę i  Miasto Jastrowie (zał nr 9) Pan Przewodniczący 
poinformował, Ŝe uchwała była omawiana na komisjach i poprosił Przewodniczących komisji 
o przedstawienie wyników głosowania: 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych: 
Za                       -2 
Wstrzymało się – 3 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska: 
- projekt przyjęty jednogłośnie 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej: 
Za                     - 3 
Wstrzymało się -1 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe chociaŜ projekt uchwały omawiany był na komisjach to są 
jeszcze wątpliwości. Uderza ona w osoby najbiedniejsze. Koszt utrzymania dziecka będącego 
w przedszkolu 8 godzin to 217zł a po przyjęciu uchwały 302zł tj. 28% podwyŜki. Rodzice 
mogą stwierdzić, Ŝe nie stać ich na posyłanie dziecka do przedszkola, korzystniej będzie udać 
się na zasiłek. Radny porównał procentowo podwyŜkę opłaty do wzrostu przeciętnego i 
minimalnego wynagrodzenia w skali roku. Następnie przypomniał, Ŝe przy dyskusji nad 
uchwałą o odprowadzaniu wód opadowych radna Kazberuk sugerowała aby „nie zarzynać 
przedsiębiorców” a chodziło o Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowy 
Zarząd Dróg, Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Naftobazy. Jego zdaniem podwyŜka to 
„zarzynanie rodziców”. Trzeba szukać oszczędności ale tam gdzie moŜna naprawdę 
oszczędzić. Na najbliŜszej sesji będzie dyskutowany projekt uchwały w sprawie wysokości 
diet wiceprzewodniczących komisji, okaŜe się jaki będzie wtedy entuzjazm w szukaniu 
oszczędności. Dalej dopytywał dlaczego opłaty za przedszkole w Jastrowiu mają być wyŜsze 
niŜ w Złotowie i przedstawił, Ŝe proponowana opłata będzie najwyŜsza w powiecie. W 
Złotowie opłata za przedszkole wynosi 0,15% minimalnego wynagrodzenia a w Krajence 
jeszcze nie podjęto uchwały ale jest projekt według którego opłata za 3 godziny pobytu 
wyniesie 4,50zł. U nas jest to 8,40zł. Zwrócił się do radnych aby zadali sobie pytanie czy 
oddając głos zawsze bierze się pod uwagę oszczędności i zawnioskował aby opłata za godzinę 
wynosiła 0,15%  najniŜszego wynagrodzenia. 
Na początkowe słowa radnego Ludwisiaka radna Kazberuk powiedziała, Ŝe nie Ŝyczy sobie 
aby w ten sposób radny rozmawiał na sesji. Na dzisiejszej sesji jest rozmowa na temat opłat 
za przedszkole a nie o wodach opadowych i nie rozumie dlaczego dzisiaj radny porusza temat 
omawiany trzy miesiące wcześniej. JeŜeli radny jest tak hojny to niech pracuje za darmo. 



 6

Radny Ludwisiak chciał odnieść się do słów radnej Kazberuk jednak Pan Przewodniczący 
powiedział, Ŝe jest kolejność i udzieli mu głosu później. 
Radna Harbuzińska-Turek poprosiła aby jeszcze raz przedyskutować wysokość opłaty i 
wskazała, Ŝe opłata pobierana jest za kaŜdą rozpoczętą godzinę a większość rodziców 
pozostawia dzieci na 9 godzin więc opłata będzie wynosiła 365zł. PodwyŜka  jest znaczna i 
szczególnie dotknie rodziców, którzy mają w przedszkolu dwoje dzieci bo będą musieli 
zapłacić 730zł. Zapytała o to czy w związku z podwyŜką nie będą pobierane opłaty za zajęcia 
z rytmiki i języka angielskiego, które to zajęcia realizowane są podczas pięciogodzinnego 
pobytu. 
Z-ca Burmistrza odpowiedział, Ŝe w § 2 uchwały jest zapis mówiący co wchodzi w tą usługę. 
Radna Harbuzińksa-Turek dopytywała czy język angielki i rytmika będzie wpisana w § 1  pkt. 
1 uchwały. 
Z-ca Burmistrza zacytował przepis z uchwały „§ 2. Na usługę określoną w §1 pkt 2 składa 
się: 
 1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi 

przez dziecko zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach; 
 2) przygotowywanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka (rozkładanie leŜaków i pościeli 

oraz pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu się dziecka, świadczona przez pracowników 
obsługi); 

 3) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem (w tym czasie pomoc przy 
czynnościach fizjologicznych dziecka świadczona przez pracowników obsługi); 

 4) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw 
na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw, bez uczestnictwa 
nauczyciela w tych zabawach.” 

Radna dopytywała dalej czy za rytmikę i angielski rodzice nie będą musieli płacić. 
Z-ca Burmistrza poprosił Panią Dyrektor Krzysztoń o odpowiedź, która wyjaśniła, Ŝe 
angielski i rytmika są zajęciami dodatkowymi i dlatego rodzice w dalszym ciągu będą za nie  
płacić. Są to zajęcia dobrowolne. JeŜeli rodzice wyraŜą taką wolę to zajęcia te będą odbywać  
się poza tymi 5 godzinami. 
Radna Harbuzińska-Turek dodała, Ŝe w takim razie będzie to dodatkowe obciąŜenie bo opłata  
będzie wyŜsza a i za te dodatkowe zajęcia trzeba będzie dopłacić. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, Ŝe są to zajęcia dodatkowe i jeŜeli rodzice nie chcą to nie  
posyłają na nie dzieci. 
W dyskusję włączył się Pan Burmistrz i wyjaśnił, Ŝe 5 pierwszych godzin zgodnie z ustawą  
jest darmowych i ma to słuŜyć ochronie najbiedniejszych. Z wydłuŜonego czasu będą  
korzystały dzieci rodziców pracujących. Przedszkola w Jastrowiu i Sypniewie kosztują budŜet  
2,4mln. Do tej pory wszystkie opłaty ponoszone przez rodziców dawały wpływ do budŜetu w  
wysokości 220tys. czyli mniej niŜ 10%. Gmina chce aby kwoty te pozostały na podobnym  
poziomie i stąd wyliczenie, Ŝe opłata za godzinę musi wynosić 0,2% minimalnego  
wynagrodzenia. JeŜeli radni przyjmą propozycję radnego Ludwisiaka to trzeba w budŜecie  
znaleźć dodatkowo około 80tys. aby dofinansować przedszkola. Zapytał czy radni orientują  
się ile bierze za pilnowanie dziecka opiekunka. Za 500-600zł trudno jest taką znaleźć. W  
odniesieniu do słów radnego Ludwisiaka na temat opłat w innych miejscowościach 
powiedział, Ŝe uchwały te były podejmowane tuŜ przed wyborami i docierają do niego 
informacje, Ŝe nie są w stanie utrzymać przedszkoli i przygotowują się do wprowadzenia 
podwyŜek. Najbiedniejsi mogą  skorzystać z pomocy opieki społecznej, juŜ teraz niektórzy 
mają dopłaty do wyŜywienia. 
Radna Ośka upewniała się, czy dzieci, które przyjdą na 5 godzin będą za darmo, a dzieci, 
które przyjdą na 8 godzin będą musiały zapłacić. Podsumowując, dzieci które będą 8 godzin 
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będą utrzymywać te, które są 5 godzin. Tak ona to rozumie. Czy nie boi się Burmistrz ryzyka, 
Ŝe matki nie poślą dzieci na 8 godzin. 
Kolejna sprawa to spanie i rytmika. Dzieci rodziców, których na to stać będą miały rytmikę a  
pozostałe będą spały. 
Pani Dyrektor powiedziała, Ŝe jest jej przykro, Ŝe Pani radna w ten sposób to postrzega. 
Angielski  kosztuje 20zł a rytmika 7zł. Rodzice mają wybór, są to zajęcia dowolne i tylko od 
rodziców zaleŜy czy chcą aby się odbywały. 
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe mowa jest o podstawie programowej ustalonej przez Ministerstwo, 
która odbywa się w ciągu 5 godzin, angielski i rytmika to zajęcia dodatkowe płatne a sposób 
organizacji zajęć dodatkowych naleŜy pozostawić Pani Dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami. 
Radny Witkowski pytał co się stanie jeŜeli większość rodziców będzie posyłać dzieci na 5 
godzin, w takim wypadku dodatkowe pieniądze nie wpłyną do budŜetu, co wtedy z 
nauczycielami. Czy zbyt znaczna podwyŜka nie spowoduje tego, Ŝe gmina straci. 
Radny Kruszyński poparł radnego Ludwisiaka ale przyznał teŜ rację Burmistrzowi. Jednak 
kwota jaką rodzice muszą zapłacić przy dwójce dzieci to ponad 700zł. Mówienie, Ŝe nie 
dotknie to najbiedniejszych to nie jest prawda. Z drugiej strony budŜet gminy jest bardzo 
obciąŜony wydatkami na oświatę jednak w tym przypadku wnosi aby poprzeć propozycję 
radnego Ludwisiaka i nie szukać oszczędności kosztem rodziców. Na zakończenie zapytał 
czy przy przyjęciu do przedszkola będą miały pierwszeństwo dzieci na 8 godzin. 
Burmistrz powiedział, Ŝe jesteśmy ofiarą eksperymentu, w przedszkolu w Jastrowiu mamy 
225 miejsc a chętnych 309. Ustawa zobowiązuje do przyjęcia 5 i 6 latków a tych jest 195, 
czyli pozostaje tylko 30 miejsc dla pozostałych 3 i 4 latków. Rozmawiał osobiście z 
rodzicami i poinformował o podwyŜce. Część rodziców odpowiadała, Ŝe dla nich 
najwaŜniejsze jest aby ich dziecko dostało się do przedszkola bo wiedzą ile kosztuje niania. 
Ten rok jest eksperymentalny, w przyszłym juŜ problemu nie będzie bo 6 latki pójdą do 
szkoły i miejsc w przedszkolach nie zabraknie. W tym roku część rodziców przeliczyła sobie, 
Ŝe korzystniej będzie posłać 6 latka do szkoły bo tam jest za darmo. Na zakończenie zapytał 
radnych co w tym roku samorząd ma zrobić. Podjąć decyzję o dobudowywaniu? JeŜeli 
przepisy się nie zmienią w przyszłym roku juŜ problemu z miejscami nie będzie. 
Radny Ludwisiak w tej kwestii zgodził się z Burmistrzem. Jednak co wpłynęło na to, Ŝe tak 
wzrosły ceny opiekunek w Jastrowiu. Na pewno to, Ŝe Jastrowie nie jest w stanie poradzić 
sobie z przedszkolami i zapewnić odpowiedniej ilości miejsc. Odniósł się takŜe to słów radnej 
Kazberuk i zapytał skąd radna wie co on w tej chwili robi i z czego się utrzymuje. W sprawie 
obietnic przedwyborczych zapytał czy radna wie komu on pomaga ze swojej diety. 
Pan Przewodniczący przerwał wypowiedź radnego Ludwisiaka i poprosił aby nie robić 
osobistych wycieczek. 
Radna Harbuzińska-Turek przyjęła argumentację Burmistrza ale jest przeciwna temu aby 
realizować złe ustawodawstwo kosztem rodziców. MoŜe jest inne rozwiązanie, które nie 
obciąŜa rodziców. Boi się scenariusza przedstawionego przez radnego Witkowskiego. Z jej 
osobistych obserwacji widać, Ŝe dzieci oddawane są do przedszkola po 700 a odbierane przed 
1500 .  Mimo, Ŝe rodzice deklarują, Ŝe pracują są w domu osoby, które zostaną zmobilizowane 
i odbiorą dzieci po 5 godzinach. Jest ryzyko, Ŝe większość dzieci będzie w przedszkolach 
tylko 5 godzin bezpłatnych i wtedy nie uzbieramy do budŜetu zakładanej kwoty. Słyszała od 
rodziców opinie, Ŝe jest wymóg aby zapisywać dzieci na 8 godzin. 
Pan Dyrektor odpowiedziała, Ŝe nic na ten temat nie wie. 
Burmistrz przypomniał, Ŝe mówimy o dzieciach 3 i 4 letnich bo 5 i 6 letnie z mocy ustawy 
muszą być przyjęte do przedszkola. 
Radna Harbuzińksa-Turek po raz kolejny powiedziała, Ŝe rodzice mówią, Ŝe nie moŜna 
zapisać dzieci na mniej niŜ 8 godzin. 
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Pani Dyrektor Krzysztoń odpowiedziała, Ŝe na dzień dzisiejszy dzieci 3 i 4 letnie nie są 
przyjmowane do przedszkola. A rodzice dzieci starszych dopiero będą wypełniać deklaracje i 
określać na ile godzin zostawią dziecko w przedszkolu a ona ingerować w to nie będzie. 
Radna Kazberuk zaproponowała aby głosowanie nad uchwałą odbyło się na sesji 30.06.2011r. 
Proponuje aby jeszcze nad uchwałą się zastanowić. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe dziwi go cała dyskusja bo na komisjach dyskusji nie było. 
Przeniesienie głosowania na następną sesję moŜe spowodować, Ŝe przepisy nie wejdą w Ŝycie 
od 1.09.2011r. gdyŜ uchwała podlega publikacji. Rozumie, Ŝe z róŜnej strony płyną naciski 
ale prosi aby pamiętać, Ŝe nie zawsze to co opinia publiczna mówi jest prawdą. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe o radnych dobrze świadczy to, Ŝe projekty konsultowane 
są z opinią społeczną. Z tego co mówi Burmistrz uchwałę naleŜy przyjąć dzisiaj. 
Radna Harbuzińska-Turek powiedziała, Ŝe odnosi wraŜenie, Ŝe traktujemy przedszkola jak 
przechowalnię.  
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe od przyszłego roku juŜ problemu z przedszkolami nie 
będzie. 
Radny Witkowski dyskutował z Zastępcą Burmistrza w temacie liczby potrzebnych w 
przedszkolach nauczycieli. 
Radny Ludwisiak złoŜył wniosek, Ŝe jeśli uchwała będzie dzisiaj głosowana to chciałby aby 
w protokole znalazły się informacje kto jak głosował. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe skonsultuje się z radcą prawnym i jeŜeli to będzie 
zgodne z prawem to taki zapis się znajdzie.  
Następnie zaproponował aby głosować nad poprawką wniesioną przez radnego Ludwisiaka. 
Radny Gawluk dopytywał jeszcze ile gmina zyskuje jeŜeli uchwała zostanie przyjęta. 
Pan Przewodniczący próbował wyjaśniać kwestie finansowe konsekwencji przyjęcia uchwały 
a radna Kazberuk po raz kolejny poprosiła o odłoŜenie głosowania. 
W tej sytuacji Burmistrz wniósł o wycofanie projektu uchwały i przełoŜenie jej na następną 
sesję oraz poprosił radnych aby na posiedzeniu komisji podjęli merytoryczną dyskusję. 
 
- uchwała nr 44/2011 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza 
miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu sprzedaŜy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy 
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie (zał nr 10) Pan 
Przewodniczący poinformował, Ŝe projekt został omówiony na posiedzeniach komisji i 
poprosił Zastępcę Burmistrza o kilka słów na temat uchwały. 
Pan Jerzy Klimczak  poinformował o piśmie z Prokuratury w Złotowie w sprawie 
doprecyzowania określenia odległości  miejsca sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych 
zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia w 
miejscu sprzedaŜy i poza miejscem sprzedaŜy na terenie gminy i miasta Jastrowie od  szkół, 
przedszkoli oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu 
religijnego. 
Odległości te mierzy się według najkrótszej, moŜliwej, powszechnie dostępnej drogi dojścia 
od progu najbliŜszego wejścia do lokalu stanowiącego punkt sprzedaŜy napojów 
alkoholowych do: 
       1) najbliŜszego progu wejścia do obiektów chronionych 
       2) ogólnodostępnego wejścia znajdującego się w ogrodzeniu terenu obiektów 
           chronionych 
Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego, 
zgodnie z przepisami ustawy. – Prawo o ruchu drogowym. 
Pytań nie było. 
Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie głosowania Przewodniczących Komisji. 
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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych: 
- projekt przyjęty jednogłośnie 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska: 
- projekt przyjęty jednogłośnie 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej: 
- projekt przyjęty jednogłośnie 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami) 
Radna Kazberuk i Ośka wyszły. 
 
- uchwała nr 45/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 11) Przedstawił Pan Przewodniczący informując, Ŝe została omówiona 
na posiedzeniach komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (9 głosami – bez radnego Kruszyńskiego) 
 
- uchwała nr 46/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 12) Przedstawił Pan Przewodniczący informując, Ŝe została omówiona 
na posiedzeniach komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (10 głosami) 
 
Ad. 5 
 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Rada Miejska do 31.10.2011r. ma wybrać ławników 
na kadencję 2012-2015 i odczytał treść ogłoszenia, które zamieszczone jest na stronie urzędu 
(zał nr 13). 
Następnie w sprawie wniosku radnego Kruszyńskiego(zał nr 14), w którym zwracał się o 
zniesienie dodatku funkcyjnego dla wiceprzewodniczących komisji powiedział, Ŝe powinien 
w tej sprawie wpłynąć projekt uchwały wtedy będzie nad nim głosowanie. 
Kolejny wniosek radnego Kruszyńskiego to wniosek o dofinansowanie Towarzystwa Opieki 
Nad Zwierzętami (zał nr 15). Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwały w sprawie 
zmian do budŜetu nie było a na komisjach wniosek został odrzucony. 
Radny Kruszyński próbował przedstawić radnym motywację złoŜenia wniosku jednak Pan 
Przewodniczący poprosił aby radny Kruszyński ponownie złoŜył wniosek wraz z 
uzasadnieniem w formie pisemnej.  
Radny Kruszyńskie jednak próbował złoŜyć wniosek w formie ustnej a Pan Przewodniczący 
ponownie prosił o formę pisemną. 
Radna Harbuzińska-Turek pogratulowała Burmistrzowi i Pani Skarbnik otrzymania 
absolutorium i poprosiła aby wzorem Starostwa w przyszłym roku przygotować sprawozdanie 
z wykonania budŜetu w formie prezentacji byłoby to napewno dobrze odebrane przez 
społeczeństwo. 
Radny Witkowski poprosił o koszenie trawy na ul. Zawiszy przy klombach koło drzew. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe na ul. Zawiszy mieszkają sami właściciele i do nich naleŜy dbanie 
o wygląd ulicy. Prace upiększające rozpoczęto od centrum miasta i stopniowo będą 
prowadzone dalej. 
Prezes Polonii Jastrowie zaprosił na festyn zorganizowany z okazji Dnia Dziecka, który 
odbędzie się 10.06.2011r. o godzinie 1600 na ORLIKU przy Hali Widowiskowej. 
Współorganizatorem jest GKRPA. 
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Pani Dyrektor Januszkiewicza zaprosiła na przedstawienie teatralne pt. KsięŜniczka na 
ziarnku grochu, które zostanie przedstawione w sali kina dnia 15.06.2011 o godzinie 900  i 
1100. 
 
Więcej pytań nie było i o godzinie 1830 Pan Przewodniczący ogłosił, Ŝe porządek obrad został 
wyczerpany i zamknął posiedzenie IX sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


