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+Protokół nr XII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
 w dniu 29 września 2011r. w godzinach 1600-1830 

 
W sesji uczestniczyło 14 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz) 
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 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
-  sołtysi 
-  prasa 
- Starosta Złotowski- Ryszard Goławski 
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 Jana Stapińskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił zmieniony porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy i miasta za I półrocze 2011r. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    - zmiany budŜetu gminy i miasta na 2011 roku 
    - wyboru ławników 
    - ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
    - wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
    - zmieniająca uchwałę Nr 138/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
i Miasta Jastrowie 
    - przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny 
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
6. Zakończenie 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe do porządku obrad dodano na prośbę Burmistrza 
uchwałę o zmianie Statutu Związku Gmin Krajny. 
Zmieniony porządek obrad radni przyjęli jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz Piotr Wojtiuk przedstawił informację ze swojej działalności między sesjami (zał nr 
2). 
Poinformował o wspólnej ze Starostą wizycie u Wojewody Wielkopolskiego w sprawie 
gruźlicy. Otrzymał przyrzeczenie od Wojewody, Ŝe II próba tuberkulinowa zostanie 
sfinansowana ze środków samorządu województwa. Podziękował serdecznie za okazaną w 
tym temacie pomoc Panu Staroście Goławskiemu i Wicemarszałkowi Jankowiakowi. 
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Kolejną wizytą o jakiej poinformował była wizyta w Urzędzie Marszałkowskim, w sprawie 
remontu drogi wojewódzkiej Nr 189 w okolicach mostu na Gwdzie. Na miejscu pokazał 
zdjęcia z ostatniego wypadku i w chwili obecnej nawierzchnia na odcinku 500m w stronę 
Jastrowia jest remontowana. 
Powiedział takŜe o wizycie w partnerskiej węgierskiej gminie Bonyhad, którą odbył na 
zaproszenie tamtejszego Burmistrza. Pojechał razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz 
księdzem dziekanem Stanisławem Łąckim. Delegacja brała udział w uroczystym odsłonięciu 
pomnika przyjaźni polsko-węgierskiej. Dla mieszkających tam Polaków było to ogromne 
przeŜycie. 
Pytań nie było. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy i miasta za I półrocze 2011r. (zał nr 3) 
przedstawiła pani Skarbnik informując, Ŝe szczegółowo zostało omówione na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Uwzględniając uchwalane zmiany budŜet gminy i miasta  w ujęciu ogólnym został wykonany 
następująco: 
 Dochody: Plan - 30.084.890 wykonanie-16.730.567  to jest 55,6% 
Dochody bieŜące: Plan -28.951.100 wykonanie- 15.871.062 to jest  54,8% 
Dochody majątkowe: plan - 1.133.790 wykonanie - 859.505 to jest  75,8% 
Wykonanie podatków i opłat od osób fizycznych- wykonanie 58,3%. Wykonanie stanowi 
więcej niŜ 50% z tego powodu, Ŝe wielu mieszkańców w pierwszym kwartale płaci podatki za 
cały rok. 
Podatki od osób prawnych – wykonanie 48,8%. 
ZagroŜenie moŜe stanowić wyszacowanie przez Ministra Finansów udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 
Wykonanie wydatków: plan -29.905.569 wykonanie -15.128.341 to jest 50,6% 
Wydatki majątkowe: plan -1.151.000 wykonanie-590.303 to jest 51,3% 
Stan zobowiązań na 30.06.2011r. stanowi kwotę 6.491.270 zł według tytułów dłuŜnych 
przedstawia się następująco: 
1. kredyty i poŜyczki                  6.188.515 zł 
w tym: 
kredyty 
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2006 rok             439.475 zł 
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2007 rok  217.600 zł 
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2008 rok    73.440 zł 
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2009 rok          1.638.000 zł 
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2010 rok          3.820.000 zł 
 
2. wymagalne zobowiązania             302.755 zł 
Wymagalne zobowiązania  na 30.06.2011r. wystąpiły: 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu  kwota    302.755 zł  
BudŜet gminy i miasta Jastrowie za I półrocze 2011r. zamknął się nadwyŜką w kwocie 
1.602.226 zł. 
Podsumowując wyniki osiągnięte za I półrocze 2011 naleŜy stwierdzić, Ŝe następuje 
stopniowy spadek dochodów budŜetowych, głównie wpływów z tytułu udziału w PIT i CIT. 
Na zakończenie Pani Skarbnik dodała, Ŝe RIO wydało pozytywną opinię odnośnie 
sprawozdania wykonania budŜetu za I półrocze 2011 roku. 
 



 3

Radna Kazberuk zapytała jaka kwota podatków została umorzona w I półroczu 2011r.  
Burmistrz odpowiedział, Ŝe analizując stan zaległości moŜna stwierdzić, Ŝe sytuacja 
materialna podatników jest bardzo trudna. Na bieŜąco przeprowadzane są rozmowy z 
dłuŜnikami, co do terminu spłaty zobowiązań. W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych  
w  2011 roku wystawiono 1041 upomnień wzywających do uregulowania naleŜności.  
Uwzględniając trudną sytuację podatników do dnia 30 czerwca 2011 roku umorzono 
zaległości na kwotę  16 137,85 zł,  i tak: 

- podatek od nieruchomości                                                 15 612,85 zł  
- podatek  od środków transportowych                                    490,00 zł   
- opłata od posiadania psa                      35,00 zł       

Przesunięto równieŜ terminy spłaty zobowiązań na łączną kwotę 42 837,00 zł (kwota ta nie 
zawiera odsetek od zaległości) , w tym: 
1) osobom fizycznym                                                                                            42 837,00 zł 
a) podatek od nieruchomości                          42 785,00 zł 
b) podatek rolny                                                   52,00 zł 
Podstawową grupą podatników przesuwających terminy płatności są podatnicy prowadzący 
działalność gospodarczą, którzy mają okresowe trudności z regulowaniem swoich naleŜności.  
Przedawnieniu uległy zaległości podatkowe podatników u których w wyniku egzekucji 
administracyjnej i sądowej nie było moŜliwości zastosowania środka egzekucyjnego: 
Łącznie : 2 022,00 zł 
Osoby fizyczne: 
a)podatek od nieruchomości                                 2 022,00 zł 
Burmistrz powiedział, Ŝe stara się rozkładać zobowiązania na raty lub odraczać terminy 
płatności. 
Są specjalne druki, które podatnik starający się o umorzenie wypełnia i wtedy znana jest jego 
sytuacja materialna. Stara się umarzać podatek osobom niezamoŜnym i starszym ale robi to 
rzadko. Ilość wniosków drastycznie spadła. 
Więcej pytań nie było. 
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 
- uchwała nr 57/2011 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2011r. (zał nr 4) 
przestawiła Pani Skarbnik. 
I. Dochody bieŜące zwiększa się                                         o kwotę                     54.059 zł 
    w tym: 
      1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
          realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
          rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę            8.400 zł 
        
     2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
          realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę         16.915 zł 
           
     3. Dochody własne     o kwotę          28.744 zł 
               
II. Dochody bieŜące zmniejsza się                                      o kwotę                  20.020 zł 
    w tym: 
     1. Dochody własne     o kwotę        20.020 zł 
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III. Dochody majątkowe zmniejsza  się                             o kwotę                 28.744 zł 
w tym: 
     1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,  
        powiatów, samorządów województw,  
        pozyskane z innych źródeł               o kwotę        28.744 zł 
         
          
IV. Wydatki bie Ŝące zwiększa się     o kwotę    107.544 zł 
       w tym: 
      1. Działalność usługowa      o kwotę         5.000 zł 
      2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
          i ochrony prawa oraz sądownictwa    o kwotę        8.400 zł  
      3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
            jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz  
           wydatki związane z ich poborem    o kwotę       3.000 zł 
       4. Pomoc społeczna      o kwot                 91.144 zł 
 
 V. Wydatki bieŜące zmniejsza się     o kwotę    102.249 zł 
       w tym: 

1. Administracja publiczna     o kwotę        8.000 zł  
2. RóŜne rozliczenia - rezerwy     o kwotę                 21.579 zł 

- rezerwa celowa zmniejsza się o       - 21.579 zł 
          w tym: 
 • na wynagrodzenia zmniejsza się o     -  21.579 zł 
      3. Oświata i wychowanie      o kwotę        2.670 zł 
      4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę                70.000 zł 
 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 58/2011 w sprawie wyboru ławników (zał nr 5). Pan Przewodniczący 
powiedział o procedurach jakie towarzyszą podejmowanej uchwale. Wybory są tajne i dlatego 
trzeba powołać komisję skrutacyjną, która  przeprowadzi głosowanie. W skład komisji 
skrutacyjnej  11 głosami za przy 3 wstrzymujących się zostali wybrani radni: Michał 
Kruszyński, Krzysztof Bzowski i Aleksandra Ciołek. 
Pan Przewodniczący przeczytał protokół z posiedzenia zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników (zał nr 6). Pan Krzysztof Bzowski wyjaśnił zasady głosowania i radni w 
głosowaniu tajnym oddawali swoje głosy. 
O godzinie 1640 Pan Przewodniczący Przybylski ogłosił przerwę aby komisja skrutacyjna 
policzyła głosy. 
O godzinie 1700 wznowiono obrady. 
Radny Bzowski przeczytał protokół komisji skrutacyjnej (zał nr 7).  
Stwierdzono, Ŝe na ławników wybrano następujące osoby: 
a. do Sądu Okr ęgowego w Poznaniu –Ośrodek Zamiejscowy w Pile 
1. Adam Bednarz 
 
b. do Sądu Rejonowego w Złotowie 
1. Bolesław Jędruch  
Radny sekretarz przeczytał projekt uchwały. 
Głosowanie: 
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Za                     - 11 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 3 
 
- uchwała nr 59/2011 w sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt  w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu (zał nr 8). Pan Przewodniczący 
powiedział, Ŝe szczegółowo została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 60/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 9) Pan Przewodniczący poprosił o przeczytanie radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 61/2011 zmieniająca uchwałę Nr 138/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
25 listopada 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 10) 
Pan Przewodniczący poprosił o przeczytanie radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 62/2011 w sprawie  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny (zał nr 11) 
Burmistrz poinformował, Ŝe odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin Krajna i jedną z 
uchwał tam podjętych była uchwała o zmianie § 7. Burmistrz zacytował jak poprzednio 
brzmiał ten § i jak ma brzmieć obecnie. Konkretnie został on rozszerzony pod projekt jaki 
realizuje Związek Gmin Krajna- budowa obiektu zagospodarowania nieczystości. Projekt 
przeszedł pozytywną weryfikację i został umieszczony na liście rankingowej dofinansowania 
w 85%. Pozostałą część mają pokryć uczestnicy tego projektu. Burmistrz uwaŜa, Ŝe słusznie 
od niego odstąpiliśmy bo trzeba by było brać kredyt aby wywiązać się ze zobowiązania. 
Zarząd czyni starania aby projekt został w 100% dofinansowany poniewaŜ uczestników 
projektu nie stać na zadłuŜanie się na ten cel.  Powiedział, Ŝe bardzo dobrze w tej chwili idzie 
nam współpraca z Piłą. Złotowskie przedsiębiorstwo zarządzające wysypiskiem obniŜyło nam 
cenę. Wypowiedzieliśmy teŜ umowę, która była dla nas niekorzystna i kosztowała nas rocznie 
kilkadziesiąt tysięcy. śadnych reperkusji z tym związanych nie ma a nawet obniŜono nam 
cenę. Na zakończenie powiedział, Ŝe będzie dbał o finanse gminy i nie będzie patrzył na 
jakieś układy partnerskie. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący oddał głos Panu Burmistrzowi, który po raz kolejny podziękował 
Staroście za zaangaŜowanie w sprawie likwidacji zagroŜenia spowodowanego gruźlicą oraz 
za zaangaŜowanie w sprawę remontu drogi nr 189. 
Pan Starosta powiedział o Narodowym Programie Przebudowy Dróg, z którego wielkopolska 
dostanie w 2012 roku 17 mln a w 2013 roku 82mln. Przy inwestycjach wojewoda dołoŜy 30% 
środków a samorządy muszą mieć pozostałe 70%. Powiat wielkich drogowych inwestycji nie 
planuje ze względu na brak środków w budŜecie. Powiat planuje zakup polbruku w ilości 
około 10tys. m2 I chce zaproponować wójtom i burmistrzom poprawę bezpieczeństwa na 
wsiach. Współpraca ma polegać na tym, Ŝe powiat da materiał a samorządy z PUP dostaną 
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pracowników w ramach prac interwencyjnych. Starosta powiedział o konieczności remontu 
poboczy i nawierzchni drogi w Sypniewie. Powiedział takŜe o konieczności wycięcia drzew 
od Sypniewa w stronę Nadarzyc po prawej stronie i regulacji poboczy z powodu 
przygotowania się do jakiejś inwestycji. W 2013 roku powiat będzie chciał przymierzyć się 
do Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Po rozmowach z Marszałkiem Grabowskim 
moŜna przypuszczać, Ŝe dalsze działania w sprawie gruźlicy zostaną pokryte ze środków 
marszałkowskich. Wysłane zostało takŜe pismo do GDDKiA w sprawie udroŜnienia rowu 
przy drodze w Podgajach aby zlikwidować zalewanie tego miejsca. Poinformował takŜe o 
planowanym spotkaniu z burmistrzami i wójtami w temacie zimowego utrzymania dróg. Jest 
potrzeba wypracowania wspólnego stanowiska. 
Pan Przewodniczący Przybylski poinformował o festynie, który odbył się w Sypniewie i o 
oddaniu do uŜytku nowej wiaty. Zaprezentował zdjęcie wiaty zakupione wspólnie przez 
radnych. 
Radny Kruszyński poprosił o udzielenie głosu Panu lekarzowi weterynarii Piotrowi 
Sobczakowi, który chciałby przybliŜyć radnym temat czipowania psów. Ma to duŜy wpływ na 
dochody gminy oraz ogranicza populację bezdomnych zwierząt. Razem z doktorem obecna 
była Pani Alfreda Witowska szefowa Jastrowskiego Koła Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe radny Kruszyński kilka dni wcześniej zadzwonił z 
propozycją zaproszenia na sesję lekarza weterynarii. Odpowiedział mu, Ŝe na sesjach i 
komisjach temat był juŜ poruszany a porządek sesji ustala się wcześniej. Mimo takiej 
odpowiedzi radny Kruszyński naraził lekarza na ewentualne koszty i przyjazd do Jastrowia. 
Druga sprawa to jeŜeli gmina zgodziłaby się na czipowanie to musiałby być ogłoszony 
przetarg i środki musiałyby być na ten cel być zaplanowane w budŜecie. Nie moŜe pozwolić 
na to, Ŝeby w ostatniej chwili zgłaszać taką sprawę i prosić o udzielenie głosu osobie z 
zewnątrz.  
Nie wyraŜa zgody na taką propozycję ale zwraca się do rady czy są za tym co wielokrotnie 
było juŜ omawiane. 
Radni 9 głosami wyrazili chęć wysłuchania doktora. 
Pan Doktor Piotr Sobczak podziękował radnym za udzielenie głosu. Powiedział, Ŝe temat 
zwierząt bezdomnych to obowiązek gminy, jest to duŜy problem. Przez bezmyślność ludzi 
ciągle takich zwierząt przybywa. JeŜeli zwierzęta będą oznakowane moŜna znaleźć ich 
właściciela. Obowiązkiem właścicieli jest szczepienie zwierząt na wściekliznę i płacenie 
podatku. Koszt czipowania jest jednorazowy i jeŜeli wszystkie zwierzęta będą zaczipowane 
problem z niepłaceniem podatku zniknie. Problemem dla lekarzy weterynarii jest temat 
zwierząt bezdomnych potrąconych przez samochód. W gminach często nikt nie chce zając się 
tymi sprawami. W innych miastach jest ten problem rozwiązany w ten sposób, Ŝe są 
wyznaczone osoby, z którymi naleŜy się kontaktować w takich przypadkach.  Innym 
sposobem utrzymywania zwierząt bezpańskich są schroniska, które jednak sporo gminę 
kosztują. Pomysłem dobrym jest aby osoby fizyczne brały takie zwierzęta, sporządzano by 
oczywiście stosowne umowy. Zmniejszyłoby to wydatki gminy. Na zakończenie powiedział, 
Ŝe ma nadzieję iŜ radni uchwalą uchwałę o obowiązku znakowania zwierząt co w 
perspektywie będzie miało korzyści finansowe dla gminy i zaprezentował jak taki czip 
wygląda i jak działa. 
Pan Przewodniczący zapytał ile kosztuje jeden czip. 
Doktor odpowiedział, Ŝe całkowity koszt to 20zł. Jest to koszt czipa i usługa. Na dzień 
dzisiejszy zaczipowano 250 psów.  
Pan Przewodniczący upewniał się czy czip przypisany jest do konkretnego właściciela psa i 
czy bezpańskie psy teŜ są czipowane. 
Doktor odpowiadał, Ŝe bezpańskie psy nie są czipowane. 
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Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe problemem są psy, które się wałęsają. 
Doktor odpowiedział, Ŝe gdyby gminy czipowały to zniknąłby problem z podrzucaniem 
bezpańskich psów sobie wzajemnie. Z pieniędzy z czipowania będą sukcesywnie robione 
sterylizacje i kastracje co zmniejsza znacznie populację bezdomnych zwierząt. Czipowanie 
tak naprawdę pomimo początkowo poniesionych nakładów w perspektywie przynosi zyski. 
Pan Przewodniczący zapytał czy jakaś gmina naszego powiatu weszła w czipowanie. 
Doktor odpowiedział, Ŝe ma nadzieję, Ŝe Jastrowie będzie pierwsze a jego doświadczenia 
dotyczą Gdańska. 
Burmistrz powiedział, Ŝe z rozmowy przeprowadzonej kilka tygodni wcześniej z Panią 
Witkowską z TOZ Oddział w Jastrowiu wysnuto wspólny wniosek – pakiet adopcyjny. Psa 
zaczipowanego, wykastrowanego oddaje się za umową. Aby było to wykonalne potrzeba 
wprowadzić akty prawne i właśnie trwają prace nad uchwałą dotyczącą podatków od psa. 
W temacie czipowania psów powiedział, Ŝe nie wszyscy właściciele chcą czipować psy, gdyŜ 
boją się, Ŝe gmina zaŜąda opłaty za psa. I tak będzie. Zaczipowano 250 psów a problem 
dotyczy ponad tysiąca psów. Trzeba to ubrać w formy prawne i będzie moŜliwe 
egzekwowanie jak będzie StraŜ Miejska. Na terenie naszej gminy są podrzucane psy z innych 
gmin. Jako przykład podał Nadarzyce gdzie podrzucono psa z Wałcza oraz przykład Pani 
Kubiak, która przyjęła psa z innej gminy i zastrzega, Ŝe ma juŜ inne psy i moŜe być sytuacja, 
Ŝe powie aby zabrać tego psa bo nie ma moŜliwości go utrzymać. I wtedy gmina będzie 
ponosić koszty w wysokości 8zł za dzień. Przypomniał, Ŝe doktor nie powiedział o ustawie o 
ochronie zwierząt, która nakłada na gminę ogromne obowiązki i wiąŜe się z wydatkami 
finansowymi. Na spotkaniu w Wałczu razem z innymi burmistrzami rozmawiano na ten 
temat. Temat psów i zwierząt jest dla wszystkich ciekawy, redaktorom dobrze się o tym pisze 
i moŜna łatwo przedstawić nieŜyciową postawę burmistrza. Powiedział o piśmie z kancelarii 
posła Ajchlera w sprawie skargi mieszkańców z bloku z Mickiewicza 40. Poseł załączył 
pismo jakie wysłał do Ministra Środowiska i Burmistrz odczytał to pismo. Następnie zwrócił 
się do Pani Witkowskiej z informacją, Ŝe gmina będzie miała kontrolę z jej powodu. 
Doktor Sobczak wtrącił się i powiedział, Ŝeby podejść do tego tematu z dystansem bo dla 
niektórych pisanie takich skarg jest sposobem aby zaistnieć. 
Burmistrz przeczytał kolejne pismo tym razem z  Towarzystwa ANIMALS w sprawie 
błąkających się psów w Sypniewie.  
Kilka razy przedstawiciel gminy był w Sypniewie i szukał psów ale niestety nie znalazł. 
Pracownicy znaleźli inne psy i oglądali je aby sprawdzić czy pasują do podanego rysopisu.  
Na zakończenie Burmistrz powiedział, Ŝe nie chce aby uprawiać polityki, trzeba rozmawiać, 
zrobić pakiety adopcyjne. Na takie działania gmina znajdzie środki mimo, Ŝe coraz więcej 
trzeba dokładać do schronisk. 50tys. w ubiegłym roku było przeznaczone na schroniska i 
10tys. trzeba będzie w przyszłym budŜecie dołoŜyć na ten cel. Trzeba iść w kierunku aby 
wydatkowane pieniądze przynosiły efekty. Aktualnie RIO kontroluje gminę i kaŜdą fakturę 
sprawdza, ma ona być szczegółowo opisana. Jako przykład niewłaściwej faktury Burmistrz 
podał fakturę za sterylizację kotki z okolic ul. Roosevelta. Z TOZ gmina chce pracować na 
zasadach partnerskich i naprawdę efektywnie wydawać przeznaczone na pakiet adopcyjny 
środki. 
W tym temacie głos zabrał takŜe Starosta Złotowski mówiąc, Ŝe najpierw trzeba dotrzeć do 
świadomości ludzi. Burmistrzowie innych gmin znają temat i koszty z nim związane. 
Gminom brakuje pieniędzy na przedszkola i to jest problem waŜniejszy niŜ bezdomne 
zwierzęta. Następnie nastąpiła wymiana zdań między starostą a doktorem w temacie 
moŜliwości pozbycia się czipa. Starosta zakończył temat propozycją dotarcia do świadomości 
ludzi w temacie opieki nad zwierzętami. 
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W dalszej dyskusji na temat czipowania psów brali udział radni. Radna Harbuzińska-Turek 
uwaŜa czipowania za bardzo poŜyteczną rzecz i uwaŜa, Ŝe naleŜy zwrócić się do właścicieli 
aby czipowali swoje zwierzęta. 
Radny Kruszyński nie zgodził się z wypowiedzią Starosty i przypomniał, Ŝe gmina płaci za 
utylizację padłych zwierząt. Podziękował doktorowi za przybliŜenie tematu czipowania i ma 
nadzieję, Ŝe tym sposobem wpływy do budŜetu będą większe. Na zakończenie przypomniał, 
Ŝe Burmistrz zakazał wywoŜenia bezdomnych psów do schronisk. 
Z tym stwierdzeniem Burmistrz się nie zgodził, powiedział, ze miał na myśli przypadki kiedy 
właścicielowi znudzi się pies, porzuci go i obowiązkiem zajęcia się takim zwierzęciem 
obarcza gminę. 
Radny Gawluk zapytał czy jeŜeli weterynarz czipuje psy to taki wykaz moŜe udostępnić 
gminie. 
Doktor odpowiedział, Ŝe właściciel wypełnia wniosek i jeŜeli wyraŜa zgodę na udostępnienie 
danych to taką informację moŜna podać. W tej chwili czipowanie jest dobrowolne ale jeŜeli 
rada podejmie stosowną uchwałę moŜe to być obowiązkowe. 
Na tym temat został zakończony. 
Radna Ośka zaproponowała aby klomby na mieście obsadzić np. cebulami kwiatów, które na 
wiosnę będą kwitły. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest zadowolony ze współpracy z Panem Romańczukiem i jeszcze 
nie podjął decyzji co dalej. JeŜeli nie trzeba będzie prowadzić postępowania przetargowego to 
zadanie to ponownie zostanie powierzone Panu Romańczukowi. 
Radna Ośka zgłosiła brak koszy na śmieci w parku na ul. Roosevelta oraz przewracający się 
płot tartaku. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe trzeba zakupić nowe kosze a teren tartaku to teren prywatny a 
druga strona drogi leŜy w gestii GDDKiA. 
Radny Kruszyński odczytał odpowiedź jaką otrzymał w sprawie swojego zapytania o 
stanowisko wicedyrektora szkoły w Sypniewie. Powołał się na uchwałę Rady Miejskiej, która 
mówi o pensum wicedyrektora w liczbie 13 godzin a nie 14. 
Burmistrz Klimczak odpowiedział, Ŝe nastąpił błąd między uchwałą a arkuszem 
organizacyjnym a waŜniejsza jest uchwała. 
Burmistrz Wojtiuk dopowiedział, Ŝe godziny te są wirtualne bo stanowiska wicedyrektora nie 
ma ale gdyby coś się stało Pani Dyrektor to ułatwiona będzie procedura wskazania 
wicedyrektora i prowadzenie szkoły. Pan nauczyciel, który jest zainteresowany tą sprawą na 
pewno nie będzie powoływany na to stanowisko. 
Radny Kruszyński poprosił o poprawienie arkusza. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy monitorowana jest sprawa kateringu w szkołach. 
Rodzice skarŜą się na zbyt małe i zimne porcje. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe Pan Z-ca Klimczak kilkakrotnie sprawdzał przygotowywanie 
posiłków. Szczególnie nie podoba się katering Paniom, które zabierały obiady w trojakach. 
Do tej pory moŜna było brać do woli. Teraz najpierw dzieci otrzymują swoje porcje a dopiero 
później Panie z trojakami. Często bywa tak, Ŝe jednym obiadem były karmione całe rodziny. 
Dzieci na miejscu mają do woli zupę i np. dokładkę ziemniaków. W tym temacie opinie są 
róŜne i jest duŜo pozytywnych zwłaszcza w Brzeźnicy. Temat kateringu będzie powracał, jest 
pewna grupa, która chce aby kuchnie dalej były. Jednak gmina nie będzie dokładać a jej 
zadaniem jest doŜywianie dzieci z pomocy społecznej a po pełnych kosztach moŜna wykupić 
sobie obiad. Aby funkcjonowały stołówki trzeba wyłoŜyć około 700tys. na remont. Burmistrz 
zadeklarował, Ŝe będzie robił wszystko aby ciąć koszty i nie doprowadzić do sytuacji jaka jest 
w Okonku. 
Radna Harbuzińska-Turek powiedziała na zakończenie, Ŝe rodzice nie są przeciwni likwidacji 
kateringu a tylko chcą wiedzieć, czy ktoś go kontroluje. 



 9

Radny Bzowski poinformował o tym, Ŝe Komisja Oświaty sprawdzała placówki oświatowe i 
z wizytacji sporządziła sprawozdanie, które przekazuje Burmistrzowi oraz podziękował 
Staroście za zobowiązanie w sprawie drogi w Sypniewie. 
Radny Witkowski zaapelował aby głosować w sprawie powstania placu zabaw w Jastrowiu. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się 27.10.2011r. a spotkanie 
Klubu Przewodniczących 10.10.2011r.  
Pan redaktor Koenig poprosił aby przy następnej wizycie do Bonyhad poinformować go o 
wyjeździe, chętnie na własny koszt dołączyłby do delegacji i później w gazecie opisał 
miejscowość tak jak to zrobił w przypadku Steinfeld. 
Burmistrz poinformował o jutrzejszej wizycie byłego Burmistrza Steinfeld. Panuje pewna 
stagnacja w stosunkach ze Steinfeld. Nie ma chęci współpracy ze straŜakami czy 
sportowcami. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się z Bonyhad. 
Na zakończenie Burmistrz powiedział, Ŝe jeŜeli będzie taka wola to moŜna do Bonyhad 
zorganizować wyjazd całej rady. 
 
O godzinie 1830 Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął 
posiedzenie XII sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 
 
 
 
 
 


