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Protokół nr XXVII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 28 grudnia 2012r. w godzinach 1400-1600 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz i radna Kazberuk) 
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 
- mjr Henryk Chmiel 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
-  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 Witkowskiego 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 dotycząca Związku Międzygminnego Pilski Region 
Gospodarki  Odpadami Komunalnymi 

3. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
           - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 
           - zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok 
           - uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2013 rok.  
           - przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2013 rok. 
           - przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2013 rok 
           - wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość – na wniosek Burmistrza 
          - zmieniająca uchwałę nr 130/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 lipca 2012r. 
w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego„Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi” - na wniosek Burmistrza 

4. Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 
 
Burmistrz poprosił o wniesienie do porządku obrad dwóch uchwał wymienionych przez Pana 
Przewodniczącego. Pierwsza uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierŜawy była juŜ omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji, kiedy to obecny był 
Pan Kotlarek, który przedstawiał prezentację w temacie powstania i funkcjonowania farmy 
fotowoltaicznej. Pan Kotlarek poprosił wtedy o podjęcie przez radnych tej uchwały do końca 
roku. Druga uchwała dotyczy zmiany statutu Związku Międzygminnego i na wspólnym 
posiedzeniu komisji sugerował, Ŝe będzie potrzeba podjęcia uchwały w związku z chęcią 
przystąpienia Okonka do Związku. 
Radny Ludwisiak złoŜył wniosek o poszerzenie porządku obrad o Stanowisko Rady Gminy i 
Miasta Jastrowie w sprawie pisma z dnia 14 grudnia 2012r. skierowanego przez Dyrektora 
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Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie do radnego Kruszyńskiego. Pismo jeŜeli rada 
sobie tego zaŜyczy zostanie udostępnione. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe nieznana jest radnym treść pisma i uwaŜa, Ŝe to jest zbyt 
powaŜna sprawa aby dzisiaj zajmować stanowisko. 
Radny Ludwisiak dowodził, Ŝe stanowiska nie mają umocowania prawnego ale mają 
oddźwięk społeczny. Statut mówi, Ŝe porządek obrad moŜna rozszerzyć. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe z pismem moŜna się zapoznać ale aby wypracować 
stanowisko trzeba się zapoznać z pewnymi sprawami. Komisja Rewizyjna będzie rozpatrywać 
skargę Pana Koczenasza na działania Dyrektora ZSS w Sypniewie. JeŜeli rada ma zajmować 
jakieś stanowisko do dopiero na wniosek Komisji Rewizyjnej. Dzisiaj jest zbyt mało czasu 
aby wypracować jakieś stanowisko. Powiedział, Ŝe nie ma nic przeciwko aby radny 
Kruszyński przeczytał pismo ale jest to zbyt powaŜna sprawa aby dzisiaj zajmować 
stanowisko. Biorąc powyŜsze pod uwagę zaproponował aby wniosek radnego Ludwisiaka i 
swój, który jest przeciwny radni przegłosowali. 
Radny Ludwisiak poinformował Pana Przewodniczącego, Ŝe tego pisma Komisja Rewizyjna 
nie będzie rozpatrywała poniewaŜ to pismo Pani Dyrektor skierowała bezpośrednio do 
radnego Kruszyńskiego. 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe skoro mamy wypracować stanowisko to moŜe Komisja 
Oświaty się tym zajmie. 
Radna Harbuzińska-Turek powiedziała, Ŝe nie rozumie dlaczego Komisja Oświaty ma się 
sprawą zająć skoro to jej nie dotyczy. 
Radny Ludwisiak po raz kolejny poprosił, Ŝeby w wolnych wnioskach z pismem zapoznać 
radnych. 
W tym miejscu rozpoczęto dyskusję w sprawie procedur związanych z omawianą sprawą. 
Głos zabierał Pan Przewodniczący i radny Ludwisiak. 
Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego 
Ludwisiaka. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
 
Ad. 2 
Burmistrz powiedział, Ŝe nie chce się powtarzać bo informację w tym temacie przedstawił na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Powiedział o poprawkach senackich do ustawy, które będą 
rozpatrywane na najbliŜszym posiedzeniu sejmu. Będą one mieć znaczenie poniewaŜ będą 
mieć wpływ na formę podejmowanych uchwał. Z tego powodu odwołano posiedzenie 
Zarządu Związku Międzygminnego. Ustawa w coraz większy sposób jest analizowana przez 
społeczeństwo i krytykowana. Wielokrotnie jeszcze będzie dyskusja w tym temacie a o 
wszystkich decyzjach Związku rada będzie informowana na bieŜąco. 
 
Ad. 3 
 
- uchwała nr 179/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok (zał nr 2)  
przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 180/2012 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok (zał nr 3) 
przedstawiła Pani Skarbnik 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         184.345 zł 
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   w tym: 
    1. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę      145.414 zł 
Pismo Ministra FinansówST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012r zwiększające część 
oświatową subwencji ogólnej o kwotę 90.757 zł naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012r.(Dz. U. z 2012rpoz. 
1279). 
 Pismo Ministra FinansówST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29.11.2012r zwiększające część 
oświatową subwencji ogólnej o kwotę 54.657 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty 
Nauczyciela, a takŜe nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty 
Nauczyciela. 

 
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek  
     samorządu terytorialnego                                             o kwotę                             23.100 zł 
Pismo Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. przyznające 
kwotę 23.100 zł  jako środki na uzupełnienie dochodów gminy z uwzględnieniem liczby 
dzieci uczęszczających w 2011r do róŜnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, 
według danych MEN, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł. 
  
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania  
     bieŜące realizowane na podstawie porozumień  
     (umów) między jst                                                       o kwotę                               1.700 zł 
wprowadzenie dotacji za dzieci z Gminy Okonek uczęszczające do Niepublicznego 
Przedszkola w Jastrowiu 
 
4.  Dochody własne                                                           o kwotę                            14.131 zł 
 
Zwiększenia                                                          o kwotę                    209.711 zł 
w tym: 
● Transport i łączność                                             o kwotę                          4.700 zł 
● Gospodarka mieszkaniowa                                  o kwotę                        29.811 zł 
● Działalność usługowa – cmentarze                      o kwotę                        22.000 zł 
● Administracja publiczna                                       o kwotę                         5.100 zł 
● Bezpieczeństwo publiczne-straŜ miejska             o kwotę                        30.000 zł 
● RóŜne rozliczenia –odsetki od lokat                     o kwotę                        31.000 zł 
● Pomoc społeczna                                                  o kwotę                        48.600 zł 
● Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     o kwotę                        37.500 zł 
● Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         o kwotę                          1.000 zł 
 
Zmniejszenia                                                          o kwotę                      195.580 zł 
w tym: 
● Podatki i opłaty                                                   o kwotę                        95.580 zł 
● Udział w podatku dochodowym od  
    osób fizycznych                                                  o kwotę                     100.000 zł  

 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę        20.195 zł 
   w tym: 
1.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,  
  powiatów, samorządów województw, pozyskane  
  z innych źródeł                o kwotę        17.825 zł 
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2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania  
    wieczystego przysługującego osobom fizycznym  
    w prawo własności                                                           o kwotę                                  400 zł  
3. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych            o kwotę                               1.970 zł 
 
III. Dochody majątkowe zmniejsza się   o kwotę      204.540 zł 
   w tym: 
   1.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
   oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę      204.540 zł 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę                     546.514 zł 
       w tym: 
       1. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę                4.500 zł 
       2. Administracja publiczna    o kwotę              11.000 zł 
       3. Obsługa długu publicznego    o kwotę            100.000 zł 
       4. RóŜne rozliczenia                                                      o kwotę                           211.514 zł              

5. Oświata i wychowanie               o kwotę        42.000 zł 
       6. Pomoc społeczna               o kwotę        10.900 zł 
       7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     o kwotę                   40.800 zł 
       8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         o kwotę                  121.800 zł 
       9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            o kwotę                     1.000 zł 
      10. Kultura fizyczna               o kwotę                     3.000 zł 
 
V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę                     185.000 zł 
       w tym: 
       1. Przebudowa wjazdów gminnych na drogę  
           wojewódzką Nr 189     o kwotę          5.000 zł 
       2. Wykonanie projektu drogowego na osiedlu  
           Jedności Robotniczej w Jastrowiu   o kwotę        10.000 zł 
       3. Przygotowanie nowej części cmentarza  
           komunalnego w Jastrowiu    o kwotę        15.000 zł 
       4. Dofinansowanie budowy przydomowych  
           oczyszczalni ścieków     o kwotę          2.500 zł 
      5. Zakup czytnika do identyfikacji zwierząt  o kwotę                     5.000 zł 
      6. Budowa oświetlenia na osiedlu Jedności  
         Robotniczej w Jastrowiu    o kwotę        28.000 zł 
      7. Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kol. o kwotę          2.500 zł 
      8. Modernizacja kąpieliska miejskiego w Jastrowiu o kwotę      117.000 zł 
 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 181/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 
2013 rok (zał nr 4) Pan Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś zastrzeŜenia, uwagi. 
Poinformował, Ŝe w trakcie roku plan moŜe być uzupełniany. 
Uwag i pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
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- uchwała nr 182/2012 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na 2013 rok (zał nr 5). Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczących komisji o 
odczytanie planów pracy poszczególnych komisji. 
Uwag i pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 183/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Jastrowiu na 2013r (zał nr 6). Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi. 
Uwag nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 184/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość (zał nr 7) przeczytał radny sekretarz. 
Pan Przewodniczący zapytał na ile lat wcześniej była zawarta umowa dzierŜawy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe obecnie jest zawarta umowa dzierŜawy na 2 lata i uchwała 
zacznie działać dopiero po wygaśnięciu obecnej umowy. Po skończonej inwestycji spółka 
wystąpi z wnioskiem o wykup tego gruntu a zgoda na dalszą dzierŜawę potrzebna jest spółce 
do otrzymania dofinansowania inwestycji. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 185/2012 zmieniająca uchwałę Nr 130/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z 
dnia19 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (zał nr 8) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      -11 
Przeciw              - 0 
Wstrzymało się – 2 
 
Burmistrz podziękował za dotychczasową wieloletnią pracę Pani Janinie Jędruch, która 
przestała być Kierownikiem Dziennego Domu Pomocy Społecznej a została Z-cą Kierownika 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z reorganizacją jednostek od 
1.01.2013r.  
Następnie Burmistrz podziękował za pracę Panu Wiesławowi Puzio dotychczasowemu 
Dyrektorowi Ośrodka Kultury, który od 1.01.2013r. został Kierownikiem Referatu Sportu, 
Promocji, Rekreacji i Turystyki. 
Na zakończenie Burmistrz pogratulował wygranej w konkursie na Dyrektora Ośrodka Kultury 
Pani Agnieszce GłyŜewskiej-Klofik. 
 
O godzinie 1500 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1515 obrady wznowiono. 
 
Radny Ludwisiak poprosił aby radny Kruszyński przypomniał historię sprawy. 
Radny Kruszyński podziękował radnym za przyjęcie rozszerzonego porządku obrad i 
przypomniał, Ŝe na ostatniej sesji złoŜył zapytanie do Burmistrza o Dyrektorkę z Sypniewa w 
związku z przegranymi przez nią sprawami sądowymi. W związku ze swoją wypowiedzią 
otrzymał od Pani Dyrektor pismo z Ŝądaniem usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych 
poprzez złoŜenie oświadczenia, które radny przeczytał (zał nr 9). Poinformował, Ŝe nie jest to 
sprawa osobista między nim i Panią Aliną a pomiędzy radnym i Dyrektorem szkoły. 
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Następnie przeczytał pismo, które pocztą prześle do Pani Dyrektor (zał nr 10). Na 
zakończenie powiedział, Ŝe nie uwaŜa, iŜ zostało naruszone dobro Pani Dyrektor. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe w związku z otrzymaną informacją od radnego 
Kruszyńskiego, uwaŜa, Ŝe radni powinni zająć się przyjęciem stanowiska w tej sprawie. 
Sprawa dotyczy zapytania, które złoŜył radny na sesji w dniu 29.11.2012r. do Pana 
Burmistrza w sprawie Dyrektora ZSS w Sypniewie. UwaŜa, Ŝe rada powinna przyjąć 
stanowisko w sprawie wypowiedzi radnego aby radni nie bali się pytać o kontrowersyjne 
sprawy w obawie o wytoczenie procesu sądowego. Chodzi o prawo do wolności wypowiedzi 
w  przyjętych granicach i odczytał treść stanowiska (zał nr 11): 
                                                           „STANOWISKO 

RADY GMINY I MIASTA JASTROWIE 
z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 
w sprawie pisma z dnia 14 grudnia 2012 roku  skierowanego przez Dyrektora Zespołu 
Szkół Samorządowych w Sypniewie  do radnego Michała Kruszyńskiego  
 
 Radni Gminy i Miasta Jastrowie wyraŜają oburzenie pismem z dnia 14 grudnia 2012 
roku skierowanym przez Panią Dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie  do 
radnego Michała Kruszyńskiego.  
 Niektóre decyzje podejmowane przez Panią Dyrektor Alinę  Januszkiewicz działającą 
w imieniu Zespołu  Szkół Samorządowych miały swój finał w sądzie. Zapadły prawomocne 
wyroki na niekorzyść Zespołu Szkół Samorządowych, co wiązało się z koniecznością 
wypłacenia odszkodowań ze środków publicznych.  
 Radny stojąc na straŜy dysponowania środkami budŜetowymi, które pochodzą z 
kieszeni podatników ma prawo i obowiązek do wyraŜenia zainteresowania zasadnością 
postępowania Pani Dyrektor działającej w imieniu Zespołu Szkół Samorządowych w 
Sypniewie.  
 Osoba publiczna, jaką jest dyrektor placówki oświatowej nie powinien czuć się 
poruszony próbą wyjaśnienia powodów, dla których odbyło się juŜ kilka procesów sądowych 
i dla których zostały wydatkowane pieniądze ze środków publicznych.   
 Zdaniem Rady w tej sytuacji nie doszło do naruszenia dóbr osobistych. Radny ma 
prawo pytać i ma prawo oczekiwać rzetelnej odpowiedzi w terminie przewidzianym przez 
Kodeks Postępowania Administracyjnego.  
 W związku z zaistniałą sytuacją Rada Gminy i Miasta Jastrowie popiera radnego 
Michała Kruszyńskiego w jego działaniach na rzecz ustalenia zasadności wydatkowania 
środków pochodzących z budŜetu. „ 
Na zakończenie poprosił radnych o przyjęcie tego stanowiska. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe sprawa jest związana przede wszystkim z osobą Pana 
Koczenasza. Komisja Rewizyjna kilkakrotnie rozpatrywała sprawę i jest kolejna sprawa do 
rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Wszyscy zostali zaskoczeni tym stanowiskiem i 
chciałby aby sprawę sprawdzić bo znane w tej chwili jest tylko stanowisko jednej strony. Jest 
Komisja Rewizyjna, która zajmuje się takimi sprawami i chce aby to komisja zajęła się tą 
sprawą i wypracowała stanowisko. 
Radny Stapiński zgodził się z Panem Przewodniczącym ale przypomniał, Ŝe radny 
Kruszyński w ciągu 5 dni ma się ustosunkować. JeŜeli radni nie poprą przedstawionego 
stanowiska to będą bali się pytać o niewygodne sprawy w obawie przed sądem. Zapytał 
Burmistrza czy w związku z wyrokami nie były wydane Ŝadne środki z budŜetu gminy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe radny Kruszyński otrzymał pisemną odpowiedź i kwota, która 
została wydana z budŜetu szkoły wynosi 13tys a nie jak mówił radny Kruszyński 40tys. 
Rozmawiał z Panią Dyrektor po sesji i znał treść pisma Pani Dyrektor do radnego 
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Kruszyńskiego. UwaŜa, Ŝe dzisiaj nie jest czas  i miejsce na zajmowanie się tą sprawą. 
Stwierdził, Ŝe Pani Dyrektor nie popełniła, Ŝadnego błędu i nie była niegospodarna. Powinna 
dzisiaj być obecna. Pani Dyrektor miała pretensje, Ŝe radny w ogóle z nią nie rozmawiał, nie 
dał jej szansy przedstawić swojego stanowiska. Radny mówił, Ŝe ma wyroki sądowe i jest tam 
napisane, Ŝe Pani Dyrektor straciła 40tys. a jest to nieprawda. 
Wypowiedź Burmistrza sprostował radny. Nieprawdą jest to co teraz Burmistrz mówi. Na 
pamiętnej sesji powiedział tylko, Ŝe ma dwa wyroki sądowe i zna koszta związane z tymi 
wyrokami. 
Burmistrz powiedział, Ŝe pani Dyrektor informowała go, Ŝe chce wystąpić na drogę sądową 
poniewaŜ informacja ta ukazała się w lokalnej prasie i mieszkańcy myślą, Ŝe straciła z 
budŜetu 40tys. tzn. sprzeniewierzyła te pieniądze. Następnie ilustrując na tablicy wyjaśnił 
sytuację z zatrudnianiem nauczycieli w szkole w Sypniewie. 
Burmistrzowi wyjaśnienia przerwał radny Kruszyński mówiąc, Ŝe Burmistrz odbiega zupełnie 
od tematu. 
Burmistrz jednak kontynuował swoje wyjaśnienia z zatrudnianiem nauczycieli w Sypniewie i 
bronił decyzji Pani Dyrektor w sprawie Pana Koczenasza. Na zakończenie swoich wyjaśnień 
po raz kolejny zapytał skąd radny wziął kwotę 40tys. 
Radny Kruszyński odpowiedział, Ŝe otrzymał od Burmistrza odpowiedź, w której podał kwotę 
ponad 36tys. i radny obiecał swoją wypowiedź sprostować, jeŜeli po skrupulatnym wyliczeniu 
okaŜe się, Ŝe kwota jest mniejsza niŜ 40tys. Chodzi w tym wszystkim o to, Ŝe Pani Dyrektor 
poczuła się uraŜona pytaniami a jako radny miał prawo troszczyć się o publiczne środki. Całą 
winę za tę sytuację przypisał Burmistrzowi informując, Ŝe na komisji kiedy nie było prasy ani 
publiczności zadał pytanie o wyroki, Burmistrz jednak nie udzielił satysfakcjonującej 
odpowiedzi. 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe sytuacja jest trudna i zaproponował aby sprawę odłoŜyć i 
niech Komisja Rewizyjna ustali o jaką kwotę chodzi to wtedy radni mogą podejmować 
decyzje w tej sprawie. Być moŜe radny Kruszyński ma rację i takie stanowisko trzeba będzie 
zająć ale nie w dniu dzisiejszym. 
Radny Ludwisiak stwierdził, Ŝe Komisja Rewizyjna nie jest organem władnym do 
rozpatrzenia konfliktu Pani Dyrektor z radnym Kruszyńskim, powiedział, Ŝe odrębne zdanie 
na wybrany temat trzeba szanować i poprosił radnych o przyjęcie w dniu dzisiejszym 
stanowiska, które jest bardzo wywaŜone. 
Radny Stapiński stwierdził, Ŝe na spokojnie trzeba wszystko wyjaśnić bo według niego winny 
jest sąd i jego wyroki, które takie zamieszanie wprowadziły i poprosił kolegów radnych aby 
spokojnie sprawę wyjaśnić. 
Radny Bzowski powiedział, Ŝe trzeba sobie zadać pytanie czemu ma słuŜyć przyjęcie tego 
stanowiska bo uwaŜa, Ŝe nic ono nie wnosi. Radny ma prawo zadawać pytania ale teŜ musi 
mieć wiedzę, Ŝe rzucanie publicznie pewnych słów niesie ze sobą konsekwencje. 
Radny Gawluk powiedział, Ŝe będzie bronił radnego wtedy kiedy radny ma rację. Powiedział 
o pracach Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrywania licznych skarg Pana Koczenasza na 
działania Dyrektora ZSS w Sypniewie i Burmistrza. Poinformował, Ŝe Komisja w styczniu 
będzie zajmowała się rozpatrywaniem kolejnej skargi Pana Koczenasza i będzie wnioskował 
o rozszerzenie Komisji o członka Komisji Oświaty. Na zakończenie powiedział, Ŝe nie moŜe 
jednak być takiej sytuacji aby radny bał się zadawać publicznie pytania w trudnych sprawach. 
Radna Harbuzińska-Turek stwierdziła natomiast, Ŝe dyskusja idzie w złym kierunku poniewaŜ 
nie jest istotna kwota, stanowisko broni prawa radnych do pytania i uzyskiwania odpowiedzi 
na niewygodne pytania. 
Radny Witkowski stwierdził, Ŝe cała dyskusja w sprawie stanowiska została sprowadzona do 
kwoty jaka padła z ust radnego Kruszyńskiego i chciałby aby zdefiniować mu kwotę 13tys 
jaka została ujęta w piśmie do radnego. 
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Burmistrz stwierdził, Ŝe niepotrzebnie teraz radni wchodzą w szczegóły. Wyjaśnił, Ŝe poprosił 
Panią Dyrektor aby mu przedstawiła jakie były koszty. Uzyskaną w odpowiedzi kwotę 
wymienił w odpowiedzi do radnego Kruszyńskiego. Następnie wymienił jakie składniki miały 
na nią wpływ. 
Podczas wyjaśnień Burmistrz dyskutował z radnym Kruszyńskim na temat swoich racji. 
Pan Przewodniczący przerwał dyskusję i poprosił o głosowanie nad przyjęciem stanowiska 
Rady Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie pisma z dnia 14 
grudnia 2012 roku  skierowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w 
Sypniewie  do radnego Michała Kruszyńskiego. 
Stanowisko zostało przyjęte 8 głosami. 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za aktywny udział w sesji, złoŜył noworoczne 
Ŝyczenia i o godzinie 1600 stwierdził, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął posiedzenie 
XXVII sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 
 
  
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 


