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Protokół nr XXVIII  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, 
która odbyła się w dniu 7 lutego  2013r. w godzinach 1530-1700 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz i Kruszyński ) 
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 
- Dyrektor Ośrodka Kultury- Pani Agnieszka GłyŜwska-Klofik 
Obradom przewodniczył Pan Jan Przybylski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1530 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radnego Krzysztofa Bzowskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią 
Katarzynę Jędrzejczak 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum  
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Jastrowiu 
3. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
 
Porządek przyjęto jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Pan Przewodniczący poprosił aby Burmistrz przedstawił powody, dla których poprosił o 
zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. 
Burmistrz poinformował zebranych, Ŝe w trybie pilnym trzeba zmienić statut Ośrodka 
Kultury w związku moŜliwością dofinansowania inwestycji ” Modernizacja i przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Kolonii Brzeźnicy”. Bez zapisu w statucie, Ŝe Ośrodek Kultury ma 
prawo dysponować tym obiektem wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony. 
Dotychczasowy statut obowiązywał od 2001 roku i nie zawierał zapisów potrzebnych do 
ubiegania się o dofinansowanie. Wcześniej nie było trudności w uzyskaniu dofinansowania. 
Np. przy remoncie świetlicy w Samborsku wystarczyło pismo potwierdzające prawo 
dysponowania budynkiem. Teraz są potrzebne zapisy w statucie i przy okazji zrobiono wiele 
innych zmian porządkujących.  
Burmistrz oddał głos Pani Dyrektor. 
 
Ad. 2 
- uchwała nr 186/2013 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Jastrowiu (zał nr 2) 
przedstawiła Pani Dyrektor Ośrodka Kultury informując, Ŝe w stosunku do wersji statutu, 
którą radni otrzymali wraz zaproszeniami nastąpiły zmiany i wyliczyła je. Następnie 
poinformowała, Ŝe Ustawą z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały  
regulacje prawne, które skutkują koniecznością dokonania zmian w statutach instytucji 
kultury. Zmiany wynikają z dostosowania ustawy do obowiązujących przepisów ustawy                               
o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych i polegają na: 

1) wskazaniu w statucie instytucji kultury źródeł finansowania, zamiast uzyskiwania 
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środków finansowych; 
2) doprecyzowania informacji o dotacjach przekazywanych przez Organizatora poprzez 

określenie, Ŝe mogą to być dotacje przekazywane w formie:  
a) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieŜącej w 

zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie oraz 
remonty obiektów; 

b) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji czy na realizację wskazanych zadań i programów; 

3) zmianie dotychczas stosowanego określenia „plan działalności” na „plan finansowy”  
co spowoduje, Ŝe przepisy regulujące działalność instytucji kultury będą zgodne  
z ustawą o finansach publicznych. Obowiązujące przepisy nie posługują się juŜ 
pojęciem „plan działalności”.  
Ponadto w przedstawionym projekcie statutu: 

1) wprowadzono zapisy dotyczące sposobu powołania Rady Programowej, jako organu 
doradczego Dyrektora Ośrodka w zakresie merytorycznym; 

2) wprowadzono zapisy dotyczące prowadzenia działalności innej niŜ kulturalna;    
3) wprowadzono modyfikacje przedmiotu działania Ośrodka polegające na wzmocnienie 

roli kultury, co wpłynie korzystnie na moŜliwości pozyskiwania przez Ośrodek 
środków zewnętrznych na realizację celów statutowych. 

W związku z powyŜszym konieczne jest wprowadzenie wymienionych wyŜej zmian do 
Statutu instytucji kultury, której Organizatorem jest Gmina i Miasto Jastrowie.  
Podsumowując wyjaśnienia Pani Dyrektor Burmistrz powiedział, Ŝe obecny statut róŜni się 
bardzo od poprzedniego. Tamten był lakoniczny, krótki, zawierał bardzo ogólne zapisy. Ten 
statut jest bardziej szczegółowy i wypełnia wszystkie zadania, które w myśl obowiązującego 
prawa naleŜy wypełnić. 
Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań. 
Radny Ludwisiak zapytał czy w związku ze zmianą statutu struktura zatrudnienia w Ośrodku 
ulegnie zmianie. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, Ŝe w statucie nie ma takich zapisów i nie będzie zmian w 
zatrudnieniu. 
Burmistrz zwrócił radnym uwagę na zapis w Rozdziale 5 –Prowadzenie działalności innej niŜ 
kulturalna  i wyliczył jaką to inną działalność Ośrodek moŜe prowadzić: 
- organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych,  
- wynajem pomieszczeń i sprzętu, 
- usługi reklamowe, 
- promocja przedsiębiorców na imprezach organizowanych przez Ośrodek, 
- sprzedaŜ własnych wydawnictw. 
 Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na finansowanie 
działalności statutowej Ośrodka. 
Radny Ludwisiak pytał o zastępcę Dyrektora. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, Ŝe na dzień dzisiejszy zastępcą jest Pan Marchel. 
Więcej pytań nie było. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami). 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował radnych, Ŝe 14.02.2013r. odbędzie się wspólne 
posiedzenie komisji a 21.02.2013r. odbędzie się sesja Rady Miejskiej. 
 
Radna Ośka zwróciła uwagę, Ŝe sprzątano obrzeŜa miasta i bardzo duŜo śmieci nazbierano, 
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poprosiła o postawienie koszy na śmieci w parku na ul. Roosevelta. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe kosze są notorycznie niszczone i obiecał, Ŝe wiosna zostaną 
postawione kosze betonowe. 
Radna Ośka prosiła o doprowadzenie do stanu uŜywalności drogi wewnętrznej do budynków 
18a i 18b przy ul. Roosevelta. Podczas kładzenia kanalizacji droga została rozkopana i teraz 
kiedy jest odwilŜ nie da się dojść do tych budynków. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe takie są obecnie podczas odwilŜy warunki. Retorycznie pytał co 
w takich warunkach z drogami robić. Powiedział, Ŝe jeŜeli taka pogoda się utrzyma to na jutro 
zostanie ściągnięta równiarka, która będzie na najgorszych odcinkach próbowała poprawić 
jakość dróg. Dalej mówił o propozycjach róŜnych sposobów likwidacji błota na drogach. 
Mówił, Ŝe temat jest mu doskonale znany poniewaŜ jeździ po osiedlu Jedności Robotniczej. 
W zeszłym tygodniu próbowano równać skrzyŜowanie ale bez skutku. śuŜlu tam nie moŜna 
wyrzucić poniewaŜ jest szkodliwy. Jedynym celem na poprawę jakości dróg w tym miejscu 
jest ich budowa. Radni doskonale wiedzą skąd zaproponował finansowanie budowy dróg. Nie 
rozumie oburzenia radnych jak są wystawiane mandaty, mandaty będą póki będzie 
Burmistrzem bo z tych pieniędzy będą budowane drogi. Burmistrz powiedział o 
rozstrzygnięciu przetargu na budowę parkingu przy szkole podstawowej na Alei Wolności. 
Przeznaczono na ten cel zgodnie z kosztorysem 250tys. a inwestycja będzie robiona za 
109tys. Poinformował o rozpisaniu kolejnego przetargu na ul. Jedności Robotniczej i ma 
nadzieję, Ŝe teŜ uda się uzyskać niŜszą cenę i wtedy będzie moŜna zrobić dłuŜszy odcinek niŜ 
zakładano. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała ile metrów będzie robione. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe do pierwszej krzyŜówki w stronę ulicy Jodłowej. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe zgadza się z argumentami Burmistrza, Ŝe równiarka jest 
tylko sposobem doraźnym jednak cierpliwość ludzi tam mieszkających dobiega końca. 
Powiedział o spotkaniu z osobą, która się zna na drogach i zaproponował aby zaciągnąć opinii 
fachowca w temacie poprawy jakości dróg na osiedlu. Zaproponował aby pozostałe z 
przetargu na Alei Wolności 140tys plus oszczędności z innych przetargów przeznaczyć na 
osiedle Jedności Robotniczej i na zakończenie  zaapelował do radnych aby poparli jego 
propozycję. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe do tematu powrócimy innym razem bo dzisiaj nie jest to 
tematem sesji. 
Radny Ludwisiak jednak kontynuował i mówił o samochodach, które grzęzły w błocie i 
trzeba je było wyciągać. 
Pan Przewodniczący próbował uciszyć radnego Ludwisiaka jednak radny argumentował, ze 
moŜe temat dróg poruszać poniewaŜ teraz jest punkt „wolne wnioski” . 
Pan Przewodniczący argumentował, Ŝe przeznaczenie środków na ten cel wymaga zmian w 
budŜecie i przypomniał, Ŝe podczas dyskusji nad projektem budŜetu postanowiono, Ŝe w 
marcu kiedy będzie juŜ znane wykonanie budŜetu za 2012 rok powrócimy do zaplanowanych 
inwestycji. 
Radny Ludwisiak mówił, Ŝe jednak najlepsze ceny w przetargach moŜna uzyskać właśnie 
teraz i jego zdaniem zasadne by było aby radni zgodzili się, Ŝeby te zaoszczędzone 140tys. 
przeznaczyć na budowę dróg na osiedlu Jedności Robotniczej. 
Burmistrz zwrócił radnemu uwagę, Ŝe nie zna procedury budŜetowej i po uchwaleniu budŜetu 
jedynie Burmistrz moŜe zwrócić się z wnioskiem o jego zmiany. Przypomniał, Ŝe podczas 
rozmów nad budŜetem na 2013 rok uzgodniono, Ŝe jeŜeli będą wolne środki trzeba będzie 
zająć się drogami, przypomniał o ul. Bocznej gdzie trzeba rozpocząć odwodnienie. Mówił o 
potrzebie zmiany zapisu inwestycyjnego na ul. Słowackiego gdzie teŜ trzeba zrobić 
odwodnienie. O wszelkich zmianach w inwestycjach moŜna rozmawiać w kwietniu kiedy 
budŜet zostanie rozliczony. Racją jest, Ŝe teraz najtaniej moŜna znaleźć wykonawcę jednak 
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ten rok jest szczególny dla samorządów. Tendencja zahamowania inwestycji przez samorządy 
zachowa się przynajmniej do czerwca. Część firm moŜe paść. Na dzisiejszej sesji nie ma 
sensu wyrywać sobie środków i naleŜy poczekać do rozliczenia 2012 roku i uzyskania 
wszystkich wskaźników na 2013 rok. 
Jest duŜe niebezpieczeństwo, Ŝe wskaźniki podane we wrześniu, subwencje i dotacje państwa 
w wysokości 300 – 400tys. zostanie zniesione. Zaproponował aby pamiętać teŜ o innych 
ulicach np. Konopnickiej, Słowackiego i zrobić tam porządne odwodnienie oraz zrobić 
dokumentację na ul. Boczną. Poinformował o swojej wizycie w Warszawie w celu podpisania 
umowy na termomodernizację, jest niebezpieczeństwo ze względu na gminę Okonek Ŝe 
trzeba będzie to zrealizować nie w dwóch ale w jednym roku. Wtedy będą potrzebne na ten 
cel dodatkowe środki. Na zakończenie przypomniał, Ŝe zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym tylko Burmistrz ma inicjatywę zmiany uchwałodawczej odnośnie zmiany budŜetu. 
Radny Szlenkier zapytał czy coś wiadomo w sprawie ścieŜek rowerowych. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w Poznaniu były prowadzone rozmowy w tym temacie, były one 
pomyślne i ciekawe. Efekt spodziewany jest w tym roku. O szczegółach jednak nie chce 
mówić. Być moŜe będzie potrzeba ponieść na ten cel około 30-40tys wydatków ale o 
szczegółach powie w odpowiednim czasie. 
Radny Gawluk mówił o zaplanowanych inwestycjach i inwestycjach, które są w rezerwie, ma 
nadzieję, Ŝe ul. Słowackiego i Konopnickiej zostanie zrobiona, mówił takŜe, Ŝe jest za tym 
aby zaoszczędzone środki przeznaczać na inwestycje, które czekają w rezerwie i przeznaczać 
je na zadania które są najwaŜniejsze. Ulice na Osiedlu Jedności Robotniczej to ulice nowe a 
ul. Konopnickiej czy 1 Maja tam ludzie czekają od wojny na zrobienie dróg. Podsumowując 
temat naprawy dróg powiedział, Ŝe pod uwagę powinno być takŜe brane ilu mieszkańców 
zamieszkuje na danym terenie. 
Powiedział, Ŝe byli u niego z interwencją mieszkańcy budynku połoŜonego przy ul. 
Konopnickiej 1. Chodzi im o zabezpieczeni bezpiecznego dojścia do ich budynku od strony 
ul.  Wojska Polskiego, gdzie znajduje się furtka i brama wejściowa. Z interwencją byli teŜ w 
Wydziale Dróg Wojewódzkich w Złotowie . Przed przebudową drogi na rogu ul. 
Konopnickiej i Wojska Polskiego były barierki i chodniczek z moŜliwością dojścia do furtki. 
W tej chwili barierki i chodniczek zlikwidowano i jedyne dojście jest od ul. Wojska Polskiego 
za zakrętem, gdzie naprawdę jest niebezpiecznie. Drugie dojście to przejście około 1,20m 
wzdłuŜ budynku od ul. Konopnickiej gdzie nie ma chodnika. Mieszkańcy interweniując u 
Kierownika w Złotowie uzyskali informację, Ŝe jest to wina Burmistrza poniewaŜ tak 
przebudowa drogi została uzgodniona. Osoba w Złotowie powiedziała, Ŝe do budynku jest 
wejście od ul. Konopnickiej ale fizycznie nie jest to moŜliwe poniewaŜ tam jest kotłownia i 
jedyne wejście do budynku jest od ul. Wojska Polskiego. 
Burmistrz nie zgodził się z zarzutem, Ŝe to jest jego wina. Przeczytał pismo mieszkańców 
budynku do Wielkopolskiego Zarządu Dróg, w którym mieszkańcy zwracają się z prośbą o 
przywrócenie barierek i chodnika. Zapytał radnego Gawluka gdzie widzi winę Burmistrza. 
Radny Gawluk odpowiedział, Ŝe mieszkańcy taką informację uzyskali w Złotowie i taką 
informację przekazali. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe chętnie z Panem Stefankiewiczem porozmawia na ten temat bo 
swojej winy w ogóle nie widzi. Następnie szkicując na tablicy wyjaśnił radnym jak sytuacja z 
dojściem do budynku wygląda. Burmistrz mówił, Ŝe projektanci zlikwidowali chodnik 
poniewaŜ aby był bezpieczny musi mieć co najmniej 1,20m szerokości plus krawęŜniki. A 
barierka jeŜeli ma być to 0,5m od krawędzi jezdni. Autorem wersji, Ŝe tak ma wyglądać to 
miejsce jest Pan Stawiszyński a nie Burmistrz. W miejscu zlikwidowanych chodników ma 
być trawnik. Burmistrz pytał jak ludzie mają wchodzić do budynku i odpowiadano mu, Ŝe 
moŜna od ul. Konopnickiej. Jednak od ul. Konopnickiej nie moŜna wchodzić poniewaŜ, Ŝeby 
wejście to doprowadzić do stanu uŜywalności potrzebne są nakłady pienięŜne. Nie byłoby 
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problemu gdyby wspólnotą dalej zarządzał ZGM ale wspólnota wypowiedziała ZGM umowę 
na zarządzanie nieruchomością aby mniej płacić. Pan Stawiszyński powiedział, Ŝe była 
propozycja aby furtkę przesunąć na początek budynku i wtedy te parę metrów moŜna by było 
przeznaczyć na dojście ale nie zgodził się na to Pan Szewczyk, który mieszka na parterze i 
furtka byłaby pod jego oknami. Gdyby był zarządca wspólnoty sprawa byłaby juŜ załatwiona, 
wspólnota podjęłaby uchwałę. Wykonawca był skłonny pociągnąć polbruk do końca 
budynku.  Alternatywa dla mieszkańców jest taka, Ŝe albo dogadają się z Panem 
Szewczykiem albo poniosą nakłady na przywrócenie do stanu uŜywalności wejście od  ul. 
Konopnickiej. Burmistrz mówił, Ŝe mieszkańcom nie moŜe nic narzucić. Na zakończenie 
powiedział, Ŝe jego wina była tylko taka, Ŝe wyraził wątpliwość  jaki sens ma zostawienie w 
tym klinie na rogu płytek. Jego zdaniem najlepszym wyjściem jest zrobienie furki na 
początku budynku ale to juŜ jest decyzja wspólnoty. 
Wiceprzewodniczący Sakowicz proponował aby sprawdzić granice płotu i moŜe jest 
moŜliwość poszerzenia chodnika.       
Burmistrz przyznał się do tego, Ŝe polecił rozebrać te płytki bo jest polbruk i fatalnie 
wyglądało łączenie. 
Radni pytali o dojście do kolejnego budynku połoŜonego przy ul. Wojska Polskiego. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest tam taka sama sytuacja z dojściem a róŜnica polega na tym, 
Ŝe w pobliŜu nie ma zakrętu i jest ograniczenie prędkości do 30km. 
Następnie Burmistrz szkicując na tablicy wyjaśniał radnym problem zamontowania lustra na 
ul. Konopnickiej. Podsumowując powiedział, Ŝe nie widział chęci współpracy z 
przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Dróg. 
Radna Kazberuk w temacie dróg na osiedlu Jedności Robotniczej w pełni poparła radnego 
Ludwisiaka i zaprosiła radnych aby na własne oczy zobaczyli jak tam w tej chwili drogi 
wyglądają. W temacie ul. Bocznej powiedziała, Ŝe na początku ulica jest w dosyć dobrym 
stanie ale juŜ na końcu jest w stanie fatalnym Na zakończenie poprosiła aby z oszczędności 
po przetargach robić ulice chociaŜ kawałkami. 
Z radną nie zgodził się Burmistrz. Mówił, Ŝe są ulice zaczęte, które trzeba dokończyć i jako 
przykład podał ulicę 2 Lutego. Powiedział, Ŝe  kawałkami to moŜna drogi robić 5-10 lat. 
Poinformował, Ŝe być moŜe zostanie złoŜony wniosek do schetynówki na przyszły rok. 
Kolejną drogą jaką ma na myśli jest ul. Poniatowskiego od ul. 1 Maja do śymierskiego. Aby 
dostać dofinansowanie ze schetynówki drogi muszą się łączyć, Ŝeby np. moŜna było 
zorganizować podczas jakiegoś wypadku objazd.  
Pan Przewodniczący przerwał Burmistrzowi mówiąc, Ŝe do tego tematu będzie powrót kiedy 
juŜ będzie wiadomo jakimi środkami dysponujemy i wtedy po raz kolejny będą padały te 
same argumenty. Nie chciały aby się powtarzać i dwa razy omawiać te same sprawy. 
Radny Witkowski mówił, Ŝeby radni pojechali i zobaczyli jak te drogi wyglądają podczas 
roztopów, mówił, Ŝe gmina moŜe płacić odszkodowania za zniszczone samochody. Nie 
mieszka tam juŜ tyle osób co na początku, mieszka coraz więcej osób. W tej chwili nie widzi 
jak ten problem rozwiązać ale apeluje aby zastanowić się i coś zrobić bo dalej tak nie moŜe na 
tych drogach być. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jedyną drogą zrobienia tych dróg jest inwestowanie w nie. 
Dlatego została powołana straŜ miejska i został kupiony fotordar aby pozyskiwać środki na 
budowę dróg. Denerwują go wypowiedzi radnych przeciwko straŜy miejskiej. 
Radny Stapiński na słowa Burmistrza zareagował propozycją aby oddać swoje diety i 
potwierdził, Ŝe jest przeciwnikiem powołania straŜy. 
W tym miejscu radni z Burmistrzem podjęli dyskusję w temacie finansowania budowy dróg i 
funkcjonowania straŜy miejskiej. 
Radny Ludwisiak przychylił się do wniosku radnego Witkowskiego aby radni zobaczyli jak 
wyglądają tam drogi po roztopach. 
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Kolejny raz radni podjęli dyskusję w temacie remontu dróg na osiedlu. 
Pan Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Burmistrz poinformował, Ŝe z zaprzyjaźnionej gminy Steinfeld przyszło zaproszenie do 
udziału w Dniach Kultury. Wizyta planowana jest w  dniach 9-12 maja 2013r. Poprosił 
radnych aby zastanowili się, którzy chcieliby wziąć udział w delegacji. Grupa ma liczyć około 
30 osób. Mają być myśliwi, kolarze, kapela Górali Czadeckich, były Burmistrz z małŜonką, 
redaktor Koenig z małŜonką i ksiądz. Poprosił aby na wspólnym posiedzeniu komisji podać 
swoje zgłoszenie. 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął 
posiedzenie XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 

 
 
 
 
 


