
 1 

Protokół nr XXV sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się  
29 listopada 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 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
-  Przewodnicząca Rady Seniorów- Krystyna Błońska 
- radny powiatowy – Ryszard Sikora 
-  sołtysi 
-  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 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. Informacja z działalności StraŜy Miejskiej 
4. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –
Dziennym Domu Pomocy Społecznej, funkcjonującym w strukturze Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 
- uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie                    
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.” 
- podziału gminy i miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 
- ustanowienia znaku promocyjnego Gminy i Miasta Jastrowie oraz zasad jego uŜywania 
- wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
- zbycia nieruchomości rolnych.  
- zmian w budŜecie gminy i miasta na 2012 rok 
- wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość 
- wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość 
     5.  Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 
 
Burmistrz poprosił o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej, funkcjonującym w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jastrowiu uzasadniając zawiłościami proceduralno-prawnymi i poinformował, 
Ŝe w późniejszym terminie poprawiona wersja zostanie przedstawiona. Poprosił o informację 
w tym temacie Pana Kierownika MGOPS w Jastrowiu. 
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Pan Kierownik dodał do uzasadnienia Burmistrza informację, Ŝe jeszcze raz trzeba przyjrzeć 
się kryteriom dochodowym, poniewaŜ nie wszystkie zapisy z pokrewnych ustaw zostały w 
uchwale ujęte. 
Zmieniony porządek radni przyj ęli jednogłośnie (14 głosami) 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe informację z działalności StraŜy Miejskiej Pani 
Komendant przedstawiła obszernie na wspólnym posiedzeniu komisji (zał nr 3). W dniu 
dzisiejszym jest nieobecna, przebywa na urlopie. Poprosił o zadawanie pytań, na które 
odpowie Burmistrz. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
Ad. 4 
-uchwała nr 153/2012 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i 
Miasta Jastrowie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 
ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.” (zał nr 4) Pan 
Przewodniczący poinformował, Ŝe była omawiana na posiedzeniu komisji, radny sekretarz 
przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 154/2012 w sprawie podziału gminy i miasta Jastrowie na stałe obwody 
głosowania oraz  ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 
(zał nr 5) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe była omawiana na posiedzeniu komisji, 
radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pan Z-ca Burmistrza dodał, Ŝe zmieniona została siedziba jednej z obwodowych komisji 
wyborczych, która do tej pory mieściła się w Zespole Szkól Technicznych a teraz będzie 
mieściła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      -12 
Przeciw               -2 
Wstrzymało się – 0 
 
- uchwała nr 155/2012 w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Gminy i Miasta 
Jastrowie oraz zasad jego uŜywania (zał nr 6) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe była 
omawiana na posiedzeniu komisji, radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      -13 
Przeciw               -1 
Wstrzymało się – 0 
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- uchwała nr 156/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 7) przeczytał Pan Przewodniczący.  
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 157/2012 w sprawie zbycia nieruchomości rolnych (zał nr 8) Pan 
Przewodniczący poinformował, Ŝe była omawiana na posiedzeniu komisji, radny sekretarz 
przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 158/2012 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok (zał nr 9) 
przedstawiła pani Skarbnik 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         109.739 zł 
   w tym:  
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
       realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        76.739 zł 
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I..3111.424.2012.7 z dnia 26.10.2012r.zwiększenie dotacji 
celowej   na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 
kwota 73.739 zł 
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I..3111.387.2012.5 z dnia 07.11.2012r.zwiększenie dotacji 
celowej   na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” kwota 3.000zł 
2. Dochody własne      o kwotę        33.000 zł 
Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu zwiększenie  w pozycji wpływy z usług dotyczy 
odpłatności za przygotowywane posiłki dla dzieci przedszkolnych i dzieci z Zespołu Szkół 
Samorządowych w Sypniewie  
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      138.294 zł 
       w tym: 
      1. Leśnictwo      o kwotę          5.500 zł 
          za usługę zrywki drewna w obrębie starego torowiska 
      2. Oświata i wychowanie     o kwotę        37.620 zł  

● Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu – zakup Ŝywności   kwota    33.000 zł 
● Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy – składki na ubezpieczenia społ.  3.420 zł 
●Urząd Gminy i Miasta  za pobyt dziecka w Przedszkolu w Szczecinku              1.200 zł 
3. Edukacyjna opieka społeczna    o kwotę        95.174 zł 

● wypłata stypendiów dla uczniów dotacja celowa 73.739 zł +18.435 zł partycypacja w kosztach 
zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 
= 92.174 zł 
   ●Refundacja zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 
2012r – „Wyprawka szkolna” kwota 3.000 zł      
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        31.000 zł 
       w tym: 
      1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę        31.000 zł 
Schroniska dla zwierząt    kwota    5.000 zł 
Oświetlenie ulic, placów i dróg  kwota  20.000 zł 
Opłaty na rzecz budŜetów jst   kwota    6.000 zł 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        67.000 zł 
      w tym: 
    1. Przebudowa wjazdów gminnych na drogę  
         wojewódzką Nr 189     o kwotę        20.000 zł 
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    2. Zakup programu do inwentaryzacji w Urzędzie  
       Gminy i Miasta Jastrowie    o kwotę        13.000 zł 
    3. Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratownictwa  
       drogowego      o kwotę          7.000 zł 
    4. Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum  
        w Jastrowiu      o kwotę        17.000 zł 
    5. Wykonanie audytów energetycznych dla obiektów  
         uŜyteczności publicznej Gminy i miasta Jastrowie o kwotę          5.000 zł 
    6. Zakup czytnika do identyfikacji zwierząt  o kwotę                     5.000 zł 
IV. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę        64.555 zł 
      w tym: 
    1. Wodociągowanie wsi Budy    o kwotę         9.000 zł 
    2. Budowa nawierzchni drogi ul. Sikorskiego  o kwotę        10.000 zł 
    3. Modernizacja ul. Al. Wolności    o kwotę          2.000 zł 
    4. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta   o kwotę          9.700 zł 
    5. Zakup pieca c.o. Publiczna Szkoła Podstawowa  
       w Brzeźnicy      o kwotę        10.100 zł 
    6. Zakup pieca c.o. Zespół Szkół Samorządowych  
        w Sypniewie      o kwotę          3.000 zł 
    7. Modernizacja kąpieliska Miejskiego w Jastrowiu o kwotę        20.755 zł 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
O godzinie 1635 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1650 
 
- uchwała nr 159/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 10) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 160/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 11) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący odczytał interpelację jaką złoŜył radny Ludwisiak, zadał w niej pytanie 
Burmistrzowi  czy planuje zatrudnienie w przyszłości osoby, która zajmowałaby się 
pozyskiwaniem środków zewnętrznych,. 
Burmistrz w jednym zdaniu pisemnie odpowiedział, Ŝe nie planuje utworzenia takiego 
stanowiska w urzędzie. Następnie rozszerzył swoją informację mówiąc, Ŝe pozyskiwaniem 
funduszy zajmują się w tej chwili wyspecjalizowane firmy, które specjalizują się w pisaniu 
wniosków w wąskiej specjalizacji. Młoda osoba bez doświadczenia nie poradziłaby sobie z 
napisaniem wniosku. Następnie podał przykłady inwestycji, które zostały zrealizowane z 
dofinansowaniem środkami zewnętrznymi. Średni koszt napisania wniosku to 3tys. W 
naszych jednostkach są zatrudnione osoby, które są przeszkolone w pisaniu takich wniosków. 
Jako przykład Burmistrz podał Panią Puzio- Kierownika Biblioteki Publicznej. Burmistrz 
poinformował, Ŝe w nowym referacie, który będzie funkcjonował od nowego roku będzie 
stanowisko dla osoby, która będzie zajmowała się promocją oraz pisaniem małych projektów 



 5 

pod nadzorem doświadczonych osób. Burmistrz mówił teŜ o wysokich kosztach zatrudnienia 
takiej osoby i wyraził nadzieję, Ŝe nowy Dyrektor Ośrodka Kultury będzie osobą umiejącą 
pisać takie wnioski. 
Radny Ludwisiak podziękował Burmistrzowi za odpowiedź. 
Radny Kruszyński przypomniał, Ŝe dwa miesiące temu złoŜył zapytanie do Burmistrza w 
sprawie Dyrektora ZSS w Sypniewie. Dyrektor działa bezprawnie, straciła 40tys. z budŜetu 
szkoły na skutek tych działań i zapytał czy Burmistrz zamierza coś zrobić ze swoim 
podwładnym, czy zamierza wyciągnąć jakieś konsekwencje a jeŜeli tak to jakie. 
W odpowiedzi otrzymał pismo WOKISS przedstawiające opinię Pana dr Zbigniewa 
Sypniewskiego. Następnie odczytał fragmenty pisma. Radny stwierdził, Ŝe dr Sypniewski 
formułuje dość kontrowersyjne stwierdzenia i zacytował „pokrętna linia orzecznictwa Sądu 
NajwyŜszego” albo „stanowisko Sądu NajwyŜszego jest nadzwyczaj dyskusyjne”. Radny 
stwierdził, Ŝe czytanie tej opinii było czasem straconym. Przedstawiona opinia nic nie wnosi 
do złoŜonego zapytania. Na zakończenie powtórzył swoje pytanie i wyraził nadzieję, Ŝe za 
opinię Burmistrz zapłacił z własnych środków. 
Radny Gawluk jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, Ŝe otrzymał z 
Kuratorium Oświaty kolejną skargę na działania Pani Dyrektor, którą Komisja Rewizyjna 
będzie musiała rozpatrzyć. W tej chwili nie ma sensu ciągnąć dalej tego tematu poniewaŜ 
zajmie się nim Komisja. 
Odpowiadając radnemu Kruszyńskiemu Burmistrz powiedział, Ŝe opinia została 
przedstawiona na szkoleniu dla samorządu i jest to opinia prawnika z duŜym autorytetem i 
doświadczeniem. Przypomniał radnemu, Ŝe prawnikiem nie jest i przemawia przez niego 
kpina i zadufanie w sobie. Powiedział takŜe, Ŝe w poprzedniej jak i w tej kadencji radny 
reprezentuje interesy konkretnej osoby z Nadarzyc. Zgodnie z prawem nie moŜe zwolnić Pani 
Dyrektor, poniewaŜ za chwilę miałby sprawę w Sądzie Pracy i musiałby płacić 
odszkodowanie. Burmistrz odczytał fragment opinii mówiący o moŜliwości zwolnienia 
nauczyciela mianowanego i powiedział, Ŝe sądy mają w tym temacie inną interpretację prawa. 
Na zakończenie stwierdził, Ŝe dyskusja z radnym nie ma sensu. Pan  Koczenasz napisze 
jeszcze 30 lub 50 skarg, kiedy zostaną rozpatrzone nie po jego myśli będzie pisał dalej i o 
wyłączenie np. kuratorium bo jest stronnicze. Burmistrz stwierdził, Ŝe radny ma wyjątkowe 
szczęście do otaczania się takimi ludźmi. 
Pani Dyrektor Januszkiewicz wyraziła Ŝal, Ŝe nie została przez radnego zaproszona na 
rozmowę. Radny wydaje opinie wysłuchawszy tyko jednej strony a ona chciałaby przedstawić 
swoją wersję. Radny reprezentuje ogół społeczeństwa. Pan Koczenasz rozpoczął kolejny atak 
poniewaŜ nie otrzymał środków na dokształcanie a studia rozpoczął wtedy gdy nie był 
pracownikiem szkoły. 
Radny Kruszyński przyznał, Ŝe reprezentuje ogół społeczeństwa i powiedział, Ŝe mówi o 
sprawach dokonanych czyli o prawomocnych wyrokach sądowych a nie bieŜących skargach 
Pana Koczenasza. Zmarnowane zostały publiczne pieniądze, naleŜące do ogółu. UwaŜa, Ŝe 
nie musi rozmawiać z Panem Koczenaszem ani z Panią Dyrektor poniewaŜ ma dwa wyroki 
sądów i rozpisane koszty jakie zostały poniesione w związku z tymi wyrokami. Efektem 
dokonanym jest utrata i zmarnowanie publicznych pieniędzy. Zapytał Burmistrza, Ŝe moŜe to 
nie on reprezentuje jedną osobę a moŜe to Burmistrz walczy z nią. Na zakończenie 
powiedział, Ŝe według niego Burmistrza zgubi zbytnia pewność siebie choć czasami bywa to 
zaletą i po raz kolejny poprosił o udzielenie odpowiedzi na swoje pytanie na piśmie. 
W tym miejscu Pan Przewodniczący przerwał wypowiedź radnego i poprosił obecnego na sali 
byłego Burmistrza Sikorę o odpowiedź co sądzi o dr Sypniewskim. 
Radny Powiatowy Sikora odpowiedział, Ŝe dla niego dr Sypniewski był autorytetem jednak 
zawiłości naszego prawa niejednokrotnie powodują niejednoznaczne interpretacje i 
późniejsze wyroki sądów, które naleŜy respektować. 
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Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe następne posiedzenie komisji odbędzie się 6.12.2012 o 
godzinie 1530 oraz 13.12.2012 o 1530  sesja 20.12.2012 o 1600 i 28.12.2012. 
O godzinie 1730 stwierdził, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął posiedzenie XXV sesji 
Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


