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Protokół nr III  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 30 grudnia  2010r. w godzinach 1300-1400  

 

W sesji uczestniczyło na początku 14 (spóźnił się radny Szlenkier) radnych według listy 
obecności (zał nr 1) co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej w 
Jastrowiu, umoŜliwia przeprowadzenie waŜnych wyborów oraz podejmowanie 
prawomocnych uchwał.  
Pan Przewodniczący Jan Przybylski powołał radnego Władysława Cielasa  na sekretarza 
obrad a Panią Katarzynę Jędrzejczak na protokolanta 
W posiedzeniu uczestniczyli równieŜ sołtysi (lista obecności zał nr 1a), kierownicy jednostek 
(lista obecności zał nr 1b) oraz zaproszeni goście, których Pan Przewodniczący serdecznie 
powitał a następnie przedstawił porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji. 
2. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami. 
3. Podjęcie uchwał : 
- w sprawie zmian w budŜecie na 2010 rok 
- w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
- zmieniająca uchwałę Nr 283/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 
2010r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości 
- w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty 
lub rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny,           
przypadających  Gminie i Miastu Jastrowie oraz jej jednostkom podległym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc 
publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg 
4. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
5. Zakończenie 
Porządek przyjęto jednogłośnie. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe do protokołu z poprzedniej sesji radny Ludwisiak 
wniósł zdanie odrębne na temat uchwały nr 3/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
Protokół przyj ęto bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz  Piotr Wojtiuk przedstawił informacje o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Pytań nie było.  
 
Ad. 3 
- projekt  uchwały nr 8/2010 w sprawie zmian w budŜecie na 2010 rok (zał nr 3) 
przedstawiła Pani Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
- projekt uchwały nr 9/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 4) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
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Za                     -13 
Wstrzymało się -2 
Przeciw              -0 
 
- projekt uchwały nr 10/2010 zmieniająca uchwałę Nr 283/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 
nieruchomości (zał nr 5) przedstawił Pan Burmistrz informując, Ŝe naleŜy ja podjąć bo 
wynika to z uregulowań prawnych. W chwili obecnej nie potrafi powiedzieć czy apteki 
powinny być w tej stawce preferencyjnej. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 11/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających  Gminie i Miastu Jastrowie oraz jej jednostkom 
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania 
tych ulg (zał nr 6) przedstawił Pan Przewodniczący przypominając, Ŝe szczegółowo projekt 
został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
O godzinie 1330 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1345 wznowiono obrady. 
 
Ad. 4 
 
Pan Przewodniczący przypomniał o piśmie w sprawie wyboru przedstawiciela do Społecznej 
Rady przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie. Zaproponowano kandydaturę radnej 
Harbuzińskiej-Turek, która wyraziła zgodę na bycie przedstawicielem Społecznej Rady. 
Radni jednogłośnie przyjęli kandydaturę radnej Harbuzińskiej-Turek. 
 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się 13.01.2011r. o godzinie 
1600, głównym tematem będzie podjęcie uchwały w temacie budowy składowiska odpadów w 
Złotowie. Kolejna sesja odbędzie się 27.01.2011r. i w związku z powyŜszym prosi 
Przewodniczących komisji o ustalenie terminów posiedzeń komisji. 
Radny Witkowski powiedział, Ŝe zgłaszają się do niego mieszkańcy aby wskazać miejsce 
gdzie legalnie we własnym zakresie moŜna wywozić śnieg. 
Pan Burmistrz odpowiedział, Ŝe w ubiegłym roku moŜna było wywozić śnieg na działki przy 
Alei Wolności. Jednak zdarzało się, Ŝe razem ze śniegiem były wywoŜone śmieci. 
Pan Prezes Białas poinformował, Ŝe śnieg jest opadem i naleŜy uwaŜać aby nie ponieść 
konsekwencji przy jego wywoŜeniu. 
Pan Burmistrz zgodził się z Prezesem, zgodnie z obowiązującymi przepisami opady powinny 
zostać tam gdzie spadły. JeŜeli ktoś wywiózł śnieg ze swojej posesji to prawdę mówiąc nie do 
końca jest to zgodne z prawem. 
Radna Kazberuk zapytała Kierownika Janusiaka o to jak podczas tej zimy dba się o 
bezdomnych z naszego terenu. 
Kierownik Janusiak odpowiedział, Ŝe osoby bezdomne tylko za własną zgodą umieszczane są 
w noclegowniach. 2 osoby są w Złotowie, 1 w Monarze w Pile a 1 w Warszawie. Bezdomni 
są pod opieką MGOPS. 
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Pan Przewodniczący przypomniał radnym, Ŝe 31.12.2010r. upływa termin składania 
oświadczeń majątkowych. 
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska-Turek w imieniu Starosty i swoim 
podziękowała za zaproszenie na sesję oraz złoŜyła wszystkim najserdeczniejsze Ŝyczenia 
noworoczne. Obiecała takŜe, Ŝe razem z innymi radymi powiatowymi będzie starała się dbać 
o sprawy gminy. Liczy na zrozumienie i prosi o sygnały i informacje. 
Pan Przewodniczący Jan Przybylski takŜe złoŜył wszystkim obecnym Ŝyczenia noworoczne. 
O godzinie 1400 stwierdził, Ŝe porządek III sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu został 
wyczerpany i  zamknął posiedzenie. 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


