
 1 

Protokół nr XIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
 w dniu 27 października 2011r. w godzinach 1600-1845 

 
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 
- Przewodnicząca rady Powiatu- Jadwiga Harbuzińska-Turek 
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 Szlenkiera na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
 

1. Sprawy regulaminowe 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 
3. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jastrowiu za I półrocze 2011r. 

      4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
         - zmian budŜetu gminy i miasta na 2011 rok 
         - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011-
2022 
         - stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu 
         - ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości 
         - opłaty od posiadania psów 
         - ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych 
        -  obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 
rok 2012. 
         - wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
         - zmieniająca Uchwałę Nr 17/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 
2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 
        - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w 
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie 
    5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
    6. Zakończenie 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
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Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Poinformował o wizycie delegacji na czele z byłym Burmistrzem Steinfeld.  
W dniu 12.10.2011r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Złotowie spotkanie z 
burmistrzami i wójtami w temacie zimowego utrzymania dróg oraz utylizacji azbestu. Są 
oferenci chętni do utrzymania zimowego dróg gminnych. Informacje o tym zostaną 
przekazane do powiatu i powiat być moŜe z części tych oferentów skorzysta. Starosta prosił o 
zapis w budŜecie kaŜdej z gmin 10tys. a Starostwo zapisze 50tys. i złoŜy wniosek wspólny do 
Ministerstwa Ochrony Środowiska i kaŜda z gmin otrzyma środki na utylizację azbestu. W 
przyszłym miesiącu rada będzie zapoznana z  programem utylizacji azbestu i wtedy trzeba 
będzie ten program zatwierdzić, a juŜ teraz moŜna powiedzieć, Ŝe najwięcej azbestu mamy w 
Jastrowiu i Samborsku. 
W dniu 14.10.2011r wspólnie z Z-cą, Starostą  i radną Harbuzińską-Turek odbył się wyjazd 
do Poznania, gdzie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w wydziale Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie poświęcone problemowi gruźlicy w powiecie 
złotowskim. Kolejne spotkanie z wojewodą odbyło się 17.10.2011r.Obecna była takŜe Pani 
Prezes RIO. Chodziło o zasadność wydawania pieniędzy przez gminę. Przypomniał swoją 
wcześniejszą wypowiedź o sfinansowaniu II tury badań przez wojewodę i wyjaśnił dlaczego 
za II turę badań gmina musi zapłacić ze swoich środków. Zamieszanie z finansowaniem 
odbyło się pomiędzy wojewodą a urzędem marszałkowskim. NFZ za badania nie chce płacić 
a RIO stoi na stanowisku, Ŝe gmina ze swoich środków nie powinna płacić. Badanie ma 
kosztować 30tys. i są prowadzone rozmowy aby wojewoda część wydanych pieniędzy 
zwrócił. 
Kolejne spotkanie jakie Burmistrz omówił to wyjazd wspólnie z Z-cą i Prezesem ZECIUK do 
Gdańska gdzie zapoznano się z działaniem spółki w dziedzinie wodno-kanalizacyjnej. Były 
prowadzone rozmowy o wspólnych inwestycjach. W grudniu odbędzie się spotkanie z 
przedstawicielami spółki i wtedy będą prowadzone rozmowy na temat kanalizacji wsi. Obecni 
będą burmistrzowie z powiatu i Starosta. Nie stać nas na taką inwestycję z własnych środków 
i musimy szukać partnerów inwestycyjnych. Od ponad 20 lat firma prowadzi gospodarkę 
wodno-ściekową w Gdańsku. 
25.10.2011r. spotkał się z firmą, która przedstawiła zamiary projektu farma wiatrowa 
Samborsko. Farma ma powstać wspólnie z dwoma innymi farmami. Na terenie Tarnówki i na 
terenie gminy Złotów. W Samborsku ma powstać 18 wiatraków. Szacunkowy przychód od 
jednego wiatraka to 100tys. Poprosił firmę, która ma doświadczenie o negocjacje w swoim 
imieniu i efektem tych negocjacji jest umowa, którą jutro podpisze. Burmistrz dalej omawiał 
szczegóły zawarte w omawianej umowie oraz w przyszłych umowach. 
Radny Cielas zapytał kiedy rozpocznie się budowa wiatraków. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe do końca tego roku muszą być uzgodnienia gotowe i firma 
sprzedaje to inwestorowi. Przypuszczalnie w przyszłym roku rozpocznie się inwestycja. 
Burmistrz poinformował takŜe o tym, Ŝe 2 tygodnie temu na nasze zlecenie firma prowadziła 
badania natęŜenia ruchu na terenie Jastrowia. Badanie trwało 3 godziny i było prowadzone w 
3 miejscach- na ul. Roosevelta, ul. śymierskiego i na ul. Wojska Polskiego. Na terenie 
Jastrowia – była to sobota- między godziną 13 a 15 było bardzo małe natęŜenie ruchu. 
Największą prędkość z jaką pojazd się przemieszczał zanotowano na ul. Roosevelta to 
174km/godz. Inne pojazdy teŜ przekraczały prędkość. Daje to obraz, Ŝe fotoradar zda egzamin 
a tablicy informacyjne spowodują, Ŝe kierowcy zdejmą nogę z gazu. 
Więcej pytań nie było.  
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie   
 
 
Ad. 3 
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Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu za 
I półrocze 2011r. (zał nr 3) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Kierownik Janusiak 
szczegółowo omówił temat na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
Ad. 4 
- uchwała nr 63/2011 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2011 rok (zał nr 4) 
przedstawiła Pani Skarbnik  
I. Dochody bieŜące zwiększa się                                          o kwotę              262.723 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       77.700 zł 
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-388/11 z dnia 19.10.2011r. zwiększenie 
planu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłatę świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego kwota 70.000 zł oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne kwota 7.700 zł 
       2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
          realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę      185.023 zł 
          ● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17.10.2011r. 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym kwota 88.549 zł 

          ● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-368/11 z dnia 18.10.2011r. 
dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” kwota 
44.650 zł, 

          ● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-396/11 z dnia 21.10.2011r. 
dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika 
socjalnego realizującego pracę w środowisku kwota 8.000 zł 

          ● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-376/11 z dnia 21.10.2011r. 
dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budŜetu państwa 
kwota 43.824 zł 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się                                      o kwotę                            39.420 zł 
    w tym: 
     1. Dochody własne     o kwotę        39.420 zł 
         ● Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu zwiększa się o kwotę   (+) 10.000 

zł 
        ●  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
            jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz  
           wydatki związane z ich poborem zmniejsza się  o kwotę (-) 20.950 zł 
           podatek dochodowy od osób prawnych kwota 20.950 zł, 
  
        ● Oświata i wychowanie zmniejsza się    o kwotę  (-) 28.470 zł 
           Publiczne Gimnazjum  w Jastrowiu zmniejszenie dochodów  kwota 26.560 zł 

(likwidacja stołówki) 
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy zmniejszenie dochodów  kwota 1.910 zł  
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     295.153 zł 
       w tym: 
      1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz  
           wydatki związane z ich poborem   o kwotę               4.641 zł 
           ● Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 
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     2. Ochrona zdrowia     o kwotę                  10.000 zł  
          ● Realizacja gminnego pragramu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii         
       
             3. Pomoc społeczna     o kwotę     174.174 zł 
          ●  realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” kwota 44.650 zł, 
● wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego 
realizującego pracę w środowisku kwota 8.000 zł 
● wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budŜetu państwa kwota 43.824 zł 
● wypłata świadczeń rodzinnych i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 
70.000 zł oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
świadczenie pielęgnacyjne kwota 7.700 zł 
2. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę              106.338 zł 
     ● Publiczna Szkoła Podstawowa Jastrowiu (likwidacja etatu – odprawa )kwota (+) 290 zł 
     ● Wypłata stypendiów dla uczniów dotacja celowa 88.549 zł +22.140 zł = 110.689 zł 
partycypacja w kosztach zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), w związku z powyŜszym Gmina i Miasto Jastrowie 
musi zabezpieczyć w budŜecie wkład własny 
● Wycofanie wkładu własnego z realizacji zadania „Wyprawka szkolna” kwota (-) 4.641 zł 
 IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę      95.150 zł 
       w tym: 
      1. Oświata i wychowanie     o kwotę       95.150 zł 
       ● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu zmniejszenie wydatków (likwidacja stołówki)  
         kwota 99.130 zł, 
      ● Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu zwiększenie wydatków(likwidacja etatu - 

odprawa)   kwota 3.980 zł, 
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę       23.300 zł 
   w tym: 
    1. Zmiana elewacji na budynku Publicznej Szkoły  
        Podstawowej w Jastrowiu    o kwotę       23.300 zł 
Dokonuje się przeniesień  wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 7.563  zł. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 64/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2011-2022 (zał nr 4)  przedstawiła Pani Skarbnik. 
W związku z  pracami nad projektem budŜetu na  2012r. wprowadzono zmiany w wykazie 
przedsięwzięć majątkowych: 
●” Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kol” – przesunięto realizację zadania 
      z lat 2012 i 2013 na rok 2012,  zmiana przyjętej  kwoty do budŜetu  z 400.000 zł na 

883.620 zł 
 ● „Wodociągowanie wsi Budy” -  zaplanowane zadanie na kwotę 988.306 zł  
      do realizacji w latach 2012 i 2013 przesunięto do realizacji w latach 2013 i 2014 
oraz w związku ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budŜetowej,  
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowia  wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do  
WPF na lata 2011 – 2022 przyjętych uchwałą Nr 18/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    – 13 
Przeciw             – 0 
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Wstrzymało się – 1 
 
- uchwała nr 65/2011 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu (zał nr 5) Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe była omówiona na 
wspólnym posiedzeniu komisji i poprosił o przeczytanie radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 66/2011 w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 
nieruchomości (zał nr 6) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe została omówiona na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 67/2011 w sprawie opłaty od posiadania psów (zał nr 7) Pan Przewodniczący 
poinformował, Ŝe opłata wynosi rocznie 36zł od jednego psa a radny sekretarz przeczytał 
uchwałę. 
Pani sołtys Magda zapytało co ze zniŜkami dla rolników i osób starszych. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zwolnienia te przysługują ale zapisane są w ustawie więc nie ma 
potrzeby powielania ich w uchwale. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1715 obrady wznowiono. 
 
- uchwała nr 68/2011 w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków 
transportowych  (zał nr 8) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe była juŜ omówiona na 
wspólnym posiedzeniu komisji i poprosił radnego sekretarza o przeczytanie uchwały. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 69/2011 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta jako podstawy do 
obliczenia podatku rolnego na rok 2012 (zał nr 9) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    – 7 
Przeciw             – 5 
Wstrzymało się – 2 
 
- uchwała nr 70/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 10) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 71/2011 zmieniająca Uchwałę Nr 17/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
27 stycznia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok (zał nr 11) Pan Jerzy Klimczak 
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe chodzi tylko o przesunięcie środków. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
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- uchwała nr 72/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za dodatkową usługę 
świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie (zał 
nr 12) przeczytał radny sekretarz. 
Burmistrz poprosił o odrzucenie uchwały, gdyŜ jest bezcelowa. Po dyskusji merytorycznej z 
radnymi i po konsultacji z prawnikami wie, Ŝe gdyby w tej formie uchwała została przyjęta 
jest duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe zostanie odrzucona przez nadzór wojewody. Zapisy, które 
proponowane są w projekcie uchwały powinny być zawarte w umowie cywilnoprawnej 
między przedszkolem a rodzicami. W uzasadnieniu do przedstawionego projektu radnego 
Ludwisiaka zawarta jest bardzo waŜna rzecz „PoniewaŜ umowy zawierane pomiędzy 
rodzicami a przedszkolami publicznymi prowadzonymi przez Gminę i Miasto Jastrowie 
zawierają zapis o bezzwrotnej opłacie stałej naleŜy w formie zmiany do uchwały wprowadzić 
zapis” i tu jest niekonsekwencja. Mowa jest o umowach z rodzicami więc zmiany powinny 
być zawarte w umowie, a nie w uchwale. Poprosił Panią Dyrektor aby rozdała aneksy do 
umów, które będą obowiązywały jeŜeli radni odrzucą uchwałę od 1.11.2011r. W aneksach są 
zawarte zapisy takie jak w uchwale. Po raz kolejny powtórzył, Ŝe nadzór wojewody pewnie 
uchyli uchwałę, gdyŜ zapis jest juŜ zawarty w umowie. Przypomniał, Ŝe uchwała jest 
publikatoryjna i potrzeba sporo czasu aby mogła wejść w Ŝycie. 
Radny Ludwisiak nie zgodził się z Burmistrzem i przypomniał, Ŝe kiedy tydzień temu były 
rozmowy na temat tej uchwały Burmistrz nie przedstawił stanowiska takiego jak dzisiaj. 
3.10.2011r. napisał pismo i Burmistrz nie podjął inicjatywy. Zgodnie z KPA powinien 
odpowiedzieć na to pismo.  Tydzień temu były rozmowy, Ŝe zapisy zawarte w uchwale 
mogłyby być zawarte w umowie ale aneks otrzymaliśmy dopiero przed chwilą JeŜeli zapisy te 
będą zawarte w uchwale to będzie pewność, Ŝe nikt nie będzie „kiwał” rodziców w tej 
sprawie a aneks zawsze moŜna zmienić. Poprosił o dyskusję w tym temacie. 
Burmistrz przypomniał, Ŝe w ubiegłym tygodniu wyjaśnił radnemu dlaczego nie 
odpowiedział na jego pismo. Był na szkoleniu, z którego między innymi dowiedział się, Ŝe 
uchwały nie mogą zawierać szczegółów o których jest mowa w innych aktach np. w 
ustawach. Sprawdził jak to jest w innych gminach i wie, Ŝe zapisy zawarte są w umowach. 
Wystarczyła spokojna rozmowa i dyspozycja dla Pani Dyrektor. Jednak radny się uparł i 
zmuszał do podjęcia uchwały. Po raz kolejny przypomniał, Ŝe jeŜeli radni przyjmą  uchwałę 
jest duŜe prawdopodobieństwo jej uchylenia przez wojewodę. 
Pan Przewodniczący podziękował radnemu Ludwisiakowi, ze z jego inicjatywy powstał ten 
aneks do umowy. JeŜeli radni nie podejmą uchwały będzie on obowiązywał juŜ od 
1.11.2011r. Proponuje więc radnemu wycofanie uchwały, gdyŜ sprawa, o którą zabiegał 
została załatwiona w inny niŜ uchwała sposób. 
Radna Kazberuk zaproponowała radnemu Ludwisiakowi aby wycofał uchwałę, gdyŜ cel 
został osiągnięty. Dyskusja nie ma sensu i powinno się przegłosować to co proponuje 
Burmistrz. 
Radny Gawluk zapytał na jakiej podstawie prawnej powstał aneks skoro w obowiązującej 
uchwale nie ma takiego zapisu. 
Uzyskał odpowiedź, Ŝe na podstawie umowy cywilno-prawnej z Kodeksu Cywilnego. 
Radny Gawluk dalej jednak podwaŜał zapis w umowie motywując to tym, Ŝe umowa moŜe 
nie być wiąŜąca i zawsze moŜna ją zmienić a jednak zapisu w uchwale tak łatwo zmienić nie 
moŜna. 
Radny Ludwisiak podziękował Burmistrzowi za zainteresowanie problemem, w aneksie cel 
został osiągnięty jednak pod projektem uchwały podpisały się takŜe inne osoby dlatego prosi 
o krótką przerwę aby z nimi się naradzić. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała co oznacza zapis w aneksie dzień usprawiedliwionej 
nieobecności. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jeŜeli rodzic napisze usprawiedliwienie. Nie potrzebne są 
zaświadczenia lekarskie. Zapis musi być aby nie było sytuacji, Ŝe ktoś zapisze dziecko i np. 
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przez 3 miesiące będzie nieobecne. Burmistrz odniósł się do uwag radnego Gawluka i 
powiedział, Ŝe w uchwale nie ma wielu rzeczy zapisanych, które są w umowie. 
Rada Harbuzińska-Turek dowodziła, Ŝe brak jednego zapisu w uchwale stworzył pole do 
naduŜyć. Jaki cel przyświeca Pani Dyrektor, Ŝe jest zapis iŜ opłata ta nie podlega zwrotowi. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe cel finansowy i podał przykład zakupu biletu miesięcznego. 
Radna dopytywała dlaczego teraz uwaŜa się, Ŝe zapis jest niesłuszny i wycofujemy się z 
niego. 
W dalszej części radna Harbuzińska-Turek dyskutowała z Burmistrzem w temacie słuszności 
zapisu o opłacie, padały szczegółowe pytania. 
Radny Bzowski powiedział, Ŝe zapisy w aneksie powstały w wyniku ubiegłotygodniowej 
dyskusji i w porozumieniu z Panią Dyrektor. Większość rady zgadzała się aby potrącać opłaty 
za nieobecność dziecka i stąd zapis w umowie. 
Burmistrz powiedział, Ŝe pomysł z wprowadzeniem aneksu jest najszybszy do wprowadzenia 
i zawiera ustalenia radnych zawarte w dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Radny Ludwisiak zgodził się z Burmistrzem, Ŝe naleŜy zapis wprowadzić jak najszybciej ale 
nie zgodził się, ze nie moŜe to być w formie uchwały i jako przykład podał uchwałę podjęta w 
Warszawie.  
Radnego Ludwisiaka poparł radny Kruszyński, który wrócił do pisma radnych i powiedział, 
Ŝe nie było w nim widać zwolnienia Burmistrza od udzielenia odpowiedzi. 
Burmistrz dowodził jednak swoich racji i powtarzał, Ŝe naleŜy przeczytać całe pismo. 
O godzinie 1750 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie  1800 obrady wznowiono.  
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe ma wątpliwości o jaką opłatę chodzi. 
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe o tę ponad 5 godzin, które są bezpłatne.  
Radny Ludwisiak podziękował za zainteresowanie tematem i troskę o rodziców, Ŝe opłaty 
zostaną wprowadzone od 1.11.2011r. Postanowili jednak aby uchwałę poddać pod 
głosowanie. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe widać iŜ cel przyświecający radnym zginął. Uchwała wejdzie w 
Ŝycie najwcześniej w lutym a aneks gwarantuje, Ŝe rodzice będą mieć odliczane nieobecności 
juŜ od 1.11.2011r. Po raz kolejny przypomniał, Ŝe uchwała moŜe być zakwestionowana. 
JeŜeli taka jest wola rady to się do niej dostosuje. 
Radna Ośka wyraziła nadzieję, Ŝe aneks nie będzie kolidował z uchwałą. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe radna nie ma racji. JeŜeli zwolnienia będą zapisane w 
uchwale to nie mogą być zapisane w aneksie. Trzeba się na jakieś rozwiązanie zdecydować. 
Radny Gawluk próbował udowadniać, Ŝe zapisy w uchwale wcale nie będą kolidować z 
aneksem, jednak Pan Przewodniczący próbował cały czas radnemu Gawlukowi przypominał, 
Ŝe zapisy w uchwale są wyŜszej rangi niŜ te w aneksie i nie mogą być powielane, a umowa 
cywilno-prawna jest bardzo waŜna, bo strony się na coś umawiają i nie moŜna jej tak łatwo 
zmieniać. 
Radny Bzowski zapytał, czy jest moŜliwość Ŝeby aneksy weszły w Ŝycie i uchwała Ŝeby była 
podjęta. 
Radna Harbuzińsa-Turek powiedziała, Ŝe proponują aby poprzeć włączenie aneksu do umowy 
od listopada i głosować nad przyjęciem uchwały. Zapytała czy aneks moŜe obowiązywać do 
momentu aŜ przepisy uchwały wejdą w Ŝycie. 
Burmistrz kolejny raz powtórzył, Ŝe ma wątpliwości czy uchwała nie zostanie 
zakwestionowana z tego tytułu, Ŝe w umowach jest ta sama treść. Uchwały rady nie mogą 
wkraczać w kompetencje organów wykonawczych a umowy w imieniu Burmistrza podpisuje 
Pani Dyrektor. Idąc tym tokiem rozumowania w uchwale powinno być jeszcze zapisane 
odliczenie za wyŜywienie nieobecnego dziecka w przedszkolu. Jednak o taki zapis nikt nie 
wnioskuje. Jest to juŜ szczegół zawarty w umowie cywilno-prawnej, w której jest zawarta 
zasada ekwiwalentności. W tej chwili widać, Ŝe jest dąŜenie do tego czyje ma myć u góry. 
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JeŜeli trzeba to się wycofa z aneksu ale kolejny raz powtarza, Ŝe jest to najprostszy sposób 
aby odliczenia weszły w Ŝycie. Zasługą radnego Ludwisiaka jest to, Ŝe rodzice na tym 
skorzystają bo po dyskusjach powstał pomysł wprowadzenia aneksu do umów. 
Pan Przewodniczący powrócił do wątpliwości radnego Gawluka i na przykładzie umów o 
wywóz nieczystości próbował udowodnić, Ŝe umowy cywilno-prawne są waŜne. 
Radny Gawluk cały czas jednak był nieprzekonany i dopytywał o podstawę prawną 
Burmistrz kolejny raz mówił o kodeksie cywilnym na podstawie, którego zawierane są 
umowy. 
W tym momencie radni podjęli dyskusję w temacie proceduralnej i zapisach w kodeksie 
cywilnym. Głos zabierali radni Harbuzińska-Turek, Gawluk, Bzowski a Burmistrz z Panem 
Przewodniczącym odpowiadali na wątpliwości. 
Na zakończenie dyskusji Burmistrz powiedział, Ŝe widać wyraźnie, Ŝe chodzi o to czyje ma 
być na wierzchu. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe nie ma na sali kompetentnej osoby, która wyjaśniłaby 
problem od strony prawnej. Poprosił o 2 minuty przerwy aby naradzić się z kolegami. 
O godzinie 1810 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1815 obrady wznowiono. 
Po przerwie radny Ludwisiak powiedział, Ŝe zastanawiali się nad celowością zapraszania 
radcy prawnego na sesję. PoniewaŜ cel został osiągnięty wycofuje projekt uchwały. 
Burmistrz podziękował radnym za rozsądek i powiedział, Ŝe idea była jedna aby rodzice jak 
najszybciej skorzystali z odliczeń. 
 
Ad. 5 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy będą dodatkowe aneksy do umów w sprawie zajęć 
dodatkowych. 
Pani Dyrektor Krzysztoń odpowiedziała, Ŝe od 1.10.2011r. organizowane są zajęcia 
dodatkowe odpłatne. Zajęcia prowadzą osoby fizyczne. Za rytmikę na koniec miesiąca Pan 
prowadzący będzie wystawiał fakturę i rodzice dostaną pokwitowanie za wpłacone pieniądze. 
Z zajęciami z języka angielskiego teŜ jest podobnie, będzie wystawiona faktura i rodzice 
dostaną dowody wpłat. Zajęcia z rytmiki prowadzone są raz w tygodniu i kosztuje to 10zł za 
miesiąc a zajęcia z angielskiego prowadzone są dwa razy w tygodniu i kosztują 25zł za 
miesiąc. 
Zajęcia prowadzone są za zgodą rodziców a przedszkole tylko uŜycza pomieszczenia. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe 11.11.2011r. o godzinie 1100 w Czerwonym Kościele 
odbędzie się msza za ojczyznę i prosi o datki na ten cel. Jest potrzeba wyboru pocztu 
sztandarowego i proponuje najmłodszych radnych Panów: Ludwisiak, Witkowski, Szlenkier i 
Kruszyński a radny Kruszyński będzie wyznaczał skład pocztu na poszczególne uroczystości. 
Pan Przewodniczący poinformował radnych, Ŝe oświadczenia majątkowe na koniec 2010 
roku wszyscy złoŜyli w terminie i nie otrzymał Ŝadnej informacji z Urzędu Skarbowego o 
nieprawidłowościach. 
Następna sesja planowana jest na 15.11.2011r. 
Burmistrz powiedział, Ŝe zwołana jest ona na prośbę panów ze Stowarzyszenia Partnerzy dla 
Samorządu, które stale współpracuje z WOKISS. Zlecono im wykonanie strategii, gdyŜ 
obecnie nie ma gmina Ŝadnej. Poprzednia straciła waŜność w 2010 roku. Zlecono więc 
wykonanie strategii specjalistom. Panowie powiedzieli, Ŝe na pierwszym spotkaniu 
przedstawią ogólne zarysy strategii i będą potrzebowali na to około 2,5 godziny. Radni 
otrzymają materiały i będzie to początek dyskusji a na następnych spotkaniach radni będą 
mogli przedstawiać swoje propozycje do strategii. Poprosił aby jak najszersze grono 
uczestniczyło w tej sesji, gdyŜ jest to bardzo waŜny temat. Po wypracowaniu ostatecznego 
dokumentu zostanie on przyjęty w przyszłym roku uchwałą. 
Radny Ludwisiak zapytał czy jest moŜliwość wcześniejszego otrzymania materiałów. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie ma takiej moŜliwości. 
Radny Kruszyński zapytał w temacie nagród dla nauczycieli zapytał za jakie zasługi nagrodę 
dostała Pani Dyrektor, która pozwana przez nauczyciela przegrała dwie sprawy w sądzie a 
gmina musiała ponieść tego koszty. 
Burmistrz odpowiedział radnemu, Ŝe nagrodę przyznał za hart ducha i odwagę w boju i jest to 
jego suwerenna decyzja. 
Radny Kruszyński dopytywał czy nagrodę Burmistrz przyznał ze swoich prywatnych 
środków. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe środki pochodziły z budŜetu gminy a z decyzji nie ma obowiązku 
się przed radą tłumaczyć. 
Radny Kruszyński zacytował wypowiedź Pana Przewodniczącego w sprawie likwidacji 
przejścia dla pieszych udzieloną redaktorowi Mikietyńskiemu. Z wypowiedzi wynikało, Ŝe 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe przejście zostało zlikwidowane na Ŝądanie radnych a z 
pisma do GDDKiA wynika, Ŝe była tam skierowana prośba. Między tymi wyrazami jest 
róŜnica i kiedyś juŜ Pan Przewodniczący minął się z prawdą i prosi aby po raz kolejny tego 
nie robił. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe radny nie potrzebuje adwokata i przyznał, Ŝe 
powiedział, Ŝe dyrekcja tylko czekała na wniosek radnych aby zlikwidować przejście. Więc 
przejście zostało zlikwidowane i juŜ nigdy go nie będzie. 
Radny Witkowski poprosił o informację w temacie automatu ze słodyczami stojącego w 
szkole podstawowej i zaapelował aby zwrócić uwagę na to co sprzedaje się w takich 
automatach. 
Z-ca Burmistrza Jerzy Klimczak opowiedział, Ŝe Dyrektor jest skłonny do spotkania z 
rodzicami i z właścicielem automatu i wybrać do sprzedaŜy słodycze, które odpowiadają 
rodzicom. Dzisiaj Dyrektor jest nieobecny z powodu wyjazdu na konkurs z jedną z uczennic. 
Konsultacje i rozmowy w sprawie automatu będą. 
O godzinie 1840 Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął 
obrady XIII sesji. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 


