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Protokół nr XXI  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się w dniu 19 lipca  2012r. w godzinach 1600-1730 

 
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 
- prasa 
Obradom przewodniczył Pan Jan Przybylski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radnego Michała Kruszyńskiegona sekretarza obrad a na protokolanta Panią 
Katarzynę Piszczek. 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi”, 
- zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zajęcia dodatkowe w Gminie Jastrowie-
duŜą szansą” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług 
edukacyjnych. 
3. Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 
 
Porządek przyjęto jednogłośnie. 
Protokół poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 2 
Pan Jan Przybylski Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Gminy i Miasta o 
wyjaśnienie, dlaczego i w jakim celu zostało zwołane dzisiejsze posiedzenie Rady. 
Burmistrz Wojtiuk – pierwszą pilną potrzebą jest podjęcie i zatwierdzenie projektu pn. „Zajęcia 
dodatkowe w Gminie Jastrowie-duŜą szansą” w ramach programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 
Warunkiem otrzymania pieniędzy (w wysokości 176 tysięcy złotych) z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy na powyŜszy projekt jest podjęcie go do końca lipca br.aProjekt ten dotyczy 
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszaniu róŜnic w jakości usług edukacyjnych.  Dotyczy on zarówno uczniów zdolnych 
jak i teŜ mniej zdolnych. 
Do projektu mogły przystąpić szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Jastrowie. 
Część pieniędzy z projektu  przeznaczona zostanie na dodatkowe zajęcia podnoszące wiedzę i 
umiejętności uczniów,  jak teŜ na zakup pomocy naukowych, które pozostaną w szkołach. 
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PowyŜszy projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 
roku. 
Burmistrz Wojtiuk w dalszym ciągu swojego uzasadniania stwierdził, Ŝe przy okazji obrad tej 
sesji chce naprawić 2 błędy, pomyłki redaktorskie (edytorskie), które powstały w uchwale 
podjętej na sesji w dniu 28 czerwca 2012 roku, a dot. przyjęcia statutu Związku 
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. 
Omyłki te dotyczą § 38 ust. 2 i § 44 ust. 5 statutu. 
PowyŜszy statut zostaje podjęty na nowo, gdyŜ wszystkie statuty muszą być uchwalone w 
jednej wersji, w prawidłowym brzmieniu. 
Radny Stapiński – jak będą płacone składki do Związku? 
Burmistrz Wojtiuk – od ilości mieszkańców. 
Zastępca Burmistrza Klimczak uzupełnił wypowiedź Burmistrza Wojtiuka w temacie 
omawianego wcześniej projektu edukacyjnego. 
Pytań więcej nie było. 
Przewodniczący Rady Przybylski Jan poprosił sekretarza obrad radnego Kruszyńskiego o 
odczytanie treści uchwały nr 131/2012   - zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. 
„Zajęcia dodatkowe w Gminie Jastrowie-duŜą szansą” w ramach programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych (załącznik nr 2 do protokołu). 
Następnie przeprowadził głosowanie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami za. 
W następnej kolejności sekretarz obrad radny Kruszyński odczytał treść uchwały nr 130/2012 
w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi” (załącznik nr 3 do protokołu). 
Głosowanie – 13 głosów za – 1 głos wstrzymujący się – przeciw 0. 
 
Ad. 3 
 
Przewodniczący Rady Pan Jan Przybylski odczytał radnym zaproszenie na uroczyste 
zakończenie półkolonii letniej w Jastrowiu w dniu 20 lipca 2012 roku (zał. nr 4). 
Następnie Przewodniczący odczytał pismo mieszkańców Jastrowia w sprawie podjęcia i 
wprowadzenia w Ŝycie uchwały o budowie tras rowerowych na terenie Jastrowia (zał. nr 5). 
Ponadto Przewodniczący Rady Pan Przybylski przedstawił skargę Pana Zbigniewa 
Koczenasza z dnia 29.06.2012 roku na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w 
Sypniewie, Panią Alinę Januszkiewicz (zał. nr 6). 
Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią pisma Wicekuratora Oświaty w Poznaniu oraz z 
treścią skargi Pana Koczenasza. 
W powyŜszej sprawie Rada postanowiła poczekać na rozstrzygnięcie Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu i dopiero wtedy się wypowiedzieć. 
Za takim sposobem załatwienia sprawy głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 
głosu. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Pan Wojtiuk, który chciał odnieść się do 
pisma mieszkańców Jastrowia w sprawie budowy tras rowerowych na terenie miasta. 
Według niego problem ten nie jest łatwo rozstrzygnąć. Główną przeszkodą w realizacji tego 
przedsięwzięcia jest to, iŜ drogi w centrum miasta są własnością Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych bądź wojewódzkich, czy teŜ powiatowych oraz w większości brak środków 
finansowych na takie cele. 
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Burmistrz poinformował radnych, Ŝe Gmina Jastrowie i Nadleśnictwo Jastrowie złoŜyły 
wnioski do Lokalnej Grupy Rybackiej o dofinansowanie modernizacji plaŜy miejskiej w 
Jastrowiu i rekonstrukcji ścieŜek rowerowych wokół jezior jastrowskich.. W I etapie 
weryfikacji Jastrowie uplasowało się na 10 miejscu. Jest nadzieja, Ŝe Gmina dostanie 45 
tysięcy złotych a Nadleśnictwo 100 tysięcy złotych. 
Burmistrz Wojtiuk przybliŜył radnym przyszłościową ścieŜkę rowerową między mostami, 
tzn. mostem nad Gwdą w Jastrowiu a mostem nad rzeką Piławą w Nadarzycach. ŚcieŜka ta 
prowadziłaby torowiskiem. Jest pewien projekt z końca lat 90, ale wszystko jak zwykle 
rozbija się o środki finansowe. 
Burmistrz stwierdził, Ŝe nie ma moŜliwości, by w centrum Jastrowia powstała jakakolwiek 
ścieŜka rowerowa, podjęcie jakiejkolwiek uchwały musi mieć odpowiednią podstawę prawną, 
odpowiednią procedurę. Wszystko rozbija się teŜ o to, Ŝe mowa jest o nie swoich drogach i 
pracujemy nie na swoim majątku. 
Radny Szlenkier – nic nie moŜna zrobić bez zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych? 
Burmistrz Wojtiuk odpowiedział, Ŝe nic. 
Następną bardzo waŜną sprawę, którą przedstawił Burmistrz Wojtiuk, to problem ze  
świadczeniem usług zdrowotnych przez lekarkę z Sypniewa, Panią Iwonę Jewusiak-Naglik. 
Docierały do niego liczne sygnały, iŜ Pani doktor nie realizuje kontraktu, który zawarła z 
NFZ, bardzo często gabinet lekarski jest nieczynny. Dostępność do lekarza jest ograniczona, 
pacjenci nie mieli moŜliwości skorzystania z pomocy medycznej w określonym czasie i 
terminie. 
Pani doktor w tym czasie, w którym powinna przyjmować pacjentów w Sypniewie, owszem 
przyjmowała ale w innym województwie. 
Burmistrz powiedział, Ŝe kilkakrotnie w przeciągu 2 tygodni, wraz z Zastępcą Panem 
Klimczakiem jeździł do Sypniewa i za kaŜdym razem gabinet lekarski był zamknięty. 
Dodał teŜ, Ŝe w okresie 2 tygodni około 50 pacjentów z Sypniewa, Brzeźnicy oraz Nadarzyc 
przepisało się do lekarza Woźniakowskiego w Jastrowiu. 
W uzgodnieniu z kierownictwem NFZ ustalono, Ŝe lekarz Woźniakowski do końca tego roku 
będzie przyjmował pacjentów w Sypniewie co drugi dzień, natomiast od nowego roku 
codziennie. 
Ponadto Pani doktor posiada kilkutysięczne zadłuŜenie z tytułu opłatach czynszowych wobec 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jastrowiu. 
Burmistrz Wojtiuk podjął ostateczną decyzję i wypowiedział jej umowę najmu na zajmowane 
lokale. Termin opuszczenia gabinetu – do końca lipca 2012 roku. Ponadto Burmistrz 
zadeklarował, Ŝe nie cofnie swojej decyzji, chociaŜ nie wie jak się to wszystko skończy. Musi 
być zrobiony porządek w Sypniewie, nie jest to prywatna wojna Burmistrza z Panią doktor. 
Radna Joanna Harbuzińska-Turek – jeŜeli w Sypniewie nie będzie lekarza rodzinnego czy 
zostanie zlikwidowany punkt apteczny? 
Burmistrz Wojtiuk –Pani Sroka prowadząca punkt apteczny w Sypniewie sygnalizowała, Ŝe i 
tak w najbliŜszym czasie ma zamiar zrezygnować z prowadzenia tego punktu. 
Radny Sakowicz – decyzję Burmistrza Wojtiuka uwaŜa za bardzo słuszną, przypomniał 
równieŜ radnym sytuację, gdy Pani Jewusiak-Naglik zaczęła pracę lekarza w Sypniewie i jej 
deklaracje przed objęciem stanowiska (a nawet Ŝądania w ilości pacjentów). 
Radny Stapiński – Pani Jewusiak-Naglik jako fachowiec jest dobra, ale jej się nie chciało 
siedzieć w gabinecie. 
Radny Bzowski – takŜe popiera wypowiedzi Burmistrza, i nie będzie stawał w obronie Pani 
doktor. 
W dalszym ciągu toczyła się dyskusja w temacie. 
Radny Kruszyński – poruszył problem ruchu drogowego na skrzyŜowaniu w Jastrowiu, w 
sobotnie przedpołudnia. Światła są wyłączane, lecz nie ma policjanta kierującego ruchem, 
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tworzą się wtedy kilometrowe korki. NaleŜałoby zwrócić się z oficjalnym pismem do 
Komendanta Powiatowego Policji o rozwiązanie tego problemu. 
Burmistrz Wojtiuk – nie zgadza się na wyłączanie świateł, bez obecności policjanta 
kierującego ruchem drogowym. Rozmawiał z Komendantem Gibaszkiem ze Złotowa, który 
powiedział, Ŝe będzie przysyłał policjantów z Ruchu Drogowego z Poznania i wtedy Gmina 
będzie musiała ponosić koszty ich wyŜywienia. 
Radni podjęli dyskusję w temacie ruchu drogowego na skrzyŜowaniu. 
Radni Cielas i Ludwisiak poruszyli temat braku ławek przy  ulicy Aleja Wolności, Biedronce 
i przy Tesco. 
Radny Witkowski – wywołał temat ruchu drogowego na osiedlu domków jednorodzinnych. 
Większość skrzyŜowań na osiedlu nie posiada progów zwalniających, naleŜałoby przemyśleć 
moŜliwość utworzenia rond na tym osiedlu. 
Burmistrz Wojtiuk – jeśli będzie koncepcja zorganizuje się dyskusje z zainteresowanymi 
radnymi mieszkańcami tego osiedla i wtedy będzie moŜna wypracować wspólny pomysł 
działania. 
Następnie wywiązała się krótka dyskusja radnych w tym temacie. 
 
 
 
 Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja planowana jest pod koniec sierpnia br., lub 
na początku września i o godzinie 1730  stwierdził, Ŝe porządek obrad XXI sesji 
nadzwyczajnej został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 

 
 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Piszczek 


