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Protokół nr V  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w 
dniu 27 stycznia  2011r. w godzinach 1600-1915  

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- radny powiatowy – Ryszard Sikora 
- Starosta Złotowski Ryszard Goławaski 
- Przewodnicząca Rady Powiatu  Pani Jadwiga Harbuzińska-Turek 
- sołtysi 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
Lista obecności sołtysów i kierowników stanowią załącznik 1a i 1 b 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 Stanisława Gawluka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. Następnie przedstawił porządek obrad: 
 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie: 
     - określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę i Miasto Jastrowie na 
2011 rok 
     - wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości  
     - przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
w  wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 
     - wskazania delegata Gminy i Miasta Jastrowie do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów Samorządowych. 
     - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 
4. Uchwalenie budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2011 rok 
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
6. Zakończenie. 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz Piotr Wojtiuk przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Radna Kazberuk zapytała od kiedy będzie czynny gabinet okulistyczny. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zrobiliśmy wszystko aby gabinet mógł działać jednak ze strony 
NFZ nastąpiły opóźnienia. Według jego wiedzy gabinet zacznie działać od 1.03.2011r. 



 2

Radny Kruszyński zapytał co konkretnie było na spotkaniu Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i 
Województw „Droga S-11”. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe pojechał na spotkanie, gdyŜ chciał poznać plany związane z 
budową obwodnicy Jastrowia. Chciał wiedzieć, który wariant zostanie wybrany. Pozyskał 
informację, Ŝe do 2015 roku raczej droga S-11 w całości nie zostanie wybudowana. Będzie 
się to odbywało etapami. Okazało się, Ŝe Ŝadnych konkretów nie moŜna się było dowiedzieć. 
Spotkanie było zorganizowane głównie z powodu wyborów władz. 
Radny Ludwisiak zapytał jakie są teraz przydziały kilometrów na miesiąc i czy są w jakiś 
sposób zróŜnicowane. Czy przy obcinaniu Burmistrz pamiętał o sobie. 
Burmistrz Wojtiuk odpowiedział, Ŝe pamiętał o sobie bo obniŜył stawkę z 0,83 do 0,58zł/km. 
JeŜeli chodzi o limity to niektórzy dyrektorzy nie mają limitów a niektórzy mają ale zostały 
one znacznie zmniejszone. Jego limit wynosi 300km. 
Więcej pytań nie było. 
 
Ad.3 
 
- uchwała nr 13/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez 
Gminę i Miasto Jastrowie (zał nr 3) przedstawił Z-ca Burmistrza informując, Ŝe w stosunku 
do projektu przedstawionego na wspólnym posiedzeniu komisji wprowadzono tylko 
kosmetyczne zmiany. Nowa ustawa precyzuje warunki wspierania sportu przez organy 
władzy publicznej, określając jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego 
tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu.  

Gmina i Miasto Jastrowie jako cel publiczny w dziedzinie sportu określiła zwiększenie 
dostępności  korzystania z działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe dla 
społeczności lokalnej oraz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków tych 
klubów, w tym szczególnie dzieci i młodzieŜy, przez co ograniczy zachowania nie 
akceptowane takie jak narkomania, alkoholizm, przestępczość.  Kluby sportowe niedziałające 
dla zysku, będą mogły otrzymywać dotacje na realizację wyŜej wymienionego celu.  
Radny Ludwisiak zapytał czy podczas tworzenia projektu uchwały były prowadzone 
konsultacje społeczne z działaczami sportowymi. 
Z-ca Burmistrza odpowiedział, Ŝe zapraszał radnych i innych chętnych na spotkanie w dniu 
26.01.2011r. Niestety pojawił się tylko radny Stapiński. Planuje spotkanie ze wszystkimi 
działaczami juŜ po przyjęciu uchwały aby wyjaśnić jak będzie wyglądało finansowanie sportu 
w mieście i gminie. Dowiemy się o funkcjonowaniu innych niŜ piłka noŜna dziedzinach 
sportu i poznamy oczekiwania działaczy. 
Radny Ludwisiak dopytywał czy formalne zaproszenia do działaczy sportowych były 
wysyłane. 
Z-ca odpowiedział, Ŝe nie. 
Radny Ludwisiak zaproponował, Ŝe w takim razie w przyszłości dobrą praktyką byłoby 
rozmawianie o nich z nimi. 
Pan Przewodniczący Przybylski powiedział, Ŝe wśród radnych jest trzech przedstawicieli 
klubów sportowych i kaŜdy radny mógł się skonsultować z innymi przedstawicielami klubów 
sportowych. Powinno stać się praktyką, Ŝe jeŜeli wcześniej dostajemy projekty podobnych do 
tej uchwał powinniśmy skonsultować się ze środowiskami, których przepisy będą dotyczyć. 
Burmistrz Wojtiuk powiedział, Ŝe ustawa obowiązuje od 16.10.2010r. Był to juŜ koniec 
kadencji rad. Niektóre rady zdąŜyły jeszcze podjąć uchwały w temacie finansowania sportu 
ale nasza rada jednak nie zdąŜyła. JeŜeli chodzi o konsultacje z działaczami sportowymi to 
klubu sportowe wiedziały o przygotowywaniu uchwały. Osobiście rozmawiał z Panem 
Gawlikiem i Szymańskim. Problem jest z Samborskiem bo tamtejszy Prezes podobno 
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przebywa zagranicą. Dodatkowo klub nie jest zarejestrowany ale naleŜy do LZS i LZS moŜe 
wystąpić o dofinansowanie Sambora Samborsko. 
Więcej pytań nie było. 
Sekretarz Gawluk przeczytał projekt uchwały. 
Głosowanie: 
Za                     -14 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -1 
 
- uchwała nr 14/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 4) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe projekt został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -14 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -1 
 
- uchwała nr 15/2011 w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia  w  wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (zał nr 5) Pan 
Przewodniczący poprosił Prezesa ZECIUK aby uzasadnił projekt uchwały. 
Prezes Białas powiedział Ŝe przedłuŜenie obowiązującej taryfy nie wpłynie znacząco na 
wynik działalności wod-kan. Wynik za 11 miesięcy działalności Spółki za 2010 i 8 miesięcy 
obowiązywania taryfy pozwalają przypuszczać , Ŝe wzrost kosztów w trakcie obowiązywania 
taryfy jest niewielki. Dodatkowe dwa miesiące pozwolą Spółce na dokładniejsze 
przygotowanie planowanych kosztów na podstawie zweryfikowanego finansowego roku 
2010, jednocześnie Spółka oceni wpływ wzrostu podatku VAT na koszty działalności Spółki. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 16/2011 w sprawie wskazania delegata Gminy i Miasta Jastrowie do 
Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (zał nr 6) 
przedstawiła Pani Sekretarz  mówiąc, Ŝe zgodnie z §13 Statutu Stowarzyszenia Wielkopolski 
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych gminę w strukturach Stowarzyszenia 
reprezentuje burmistrz. 
W związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządów nastąpiły zmiany osobowe zarówno 
w organach uchwałodawczych jak i wykonawczych samorządów.  
Przedstawicielem Gminy i Miasta Jastrowie w Stowarzyszeniu dotychczas był Pan Ryszard 
Sikora – poprzedni burmistrz, zachodzi więc konieczność ustanowienia nowego 
przedstawiciela, za pośrednictwem którego Gmina i Miasto Jastrowie będzie działać  
w Stowarzyszeniu. 
Radny Kruszyński czy zgodnie z § 13 Statutu WOKISS gminę musi reprezentować burmistrz 
czy moŜe to być teŜ inna osoba. 
Pani Sekretarz odpowiedziała, Ŝe mamy wskazać przedstawiciela a praktykowane do tej pory 
było, Ŝe to był burmistrz. Składki płacone do WOKISS liczone są od ilości mieszkańców i my 
miesięcznie płacimy 735zł. Zapewniony jednak mamy udział w szkoleniach bez względu na 
ilość osób gdzie przykładowo oferty jakie przychodzą do urzędu wynoszą 250-300zł od 
osoby. Widać więc, Ŝe finansowo to nam się opłaca. 
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Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe w takim razie trzeba poprawić uzasadnienie uchwały, Ŝe 
nie burmistrz reprezentuje ale przedstawiciel i poprosił sekretarza obrad o przeczytanie 
uchwały. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
- uchwała nr 17/2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok (zał nr 7) Pan 
Przewodniczący powiedział, Ŝe Program został omówiony szczegółowo na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Pan Wiceprzewodniczący Sakowicz przeczytał uchwałę. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
O godzinie 1655 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1710. 
Pan Przewodniczący oddał głos Staroście Goławskiemu. 
Starosta poinformował zebranych, Ŝe w dniu wczorajszym w powiecie uchwalono budŜet. Jest 
to budŜet trudny ale zabezpiecza funkcjonowanie powiatu i jednostek podległych oraz 
pozwala na niewielkie inwestycje. ZadłuŜenie powiatu wynosi ponad 19mln i związane jest 
przede wszystkim z inwestycjami drogowymi wspieranymi przez Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Rok 2011 w budŜecie przewiduje inwestycję zgłoszoną do 
WPPDL – Węgierce w kierunku Jastrowia do drogi wojewódzkiej Jastrowie-Złotów. Wniosek 
został odrzucony ale zarząd wystąpił z protestem i ma nadzieję, Ŝe z rezerwy inwestycja 
będzie wykonana. Bez funduszy pomocowych powiatu na inwestycje drogowe nie stać. 
Posiada informację, Ŝe prawdopodobnie NPPDL będzie utrzymany jeszcze w 2012 i 2013 
roku i będzie w związku z tym moŜliwość składania wniosków na modernizacje dróg. JeŜeli 
chodzi o drogę do Nadarzyc to jeśli nie będzie dofinansowania to powiat z własnych środków 
inwestycję będzie prowadził bardzo długo. Sukcesem będzie jeŜeli zostanie skończona do 
końca kadencji rady. JeŜeli zostanie ogłoszony nabór to droga do Nadarzyc zostanie 
zgłoszona bo jest na nią gotowa dokumentacja. Po dzisiejszym spotkaniu z burmistrzem 
ustalono, Ŝe będą podejmowane drobne inwestycje chodnikowe wykonywane systemem 
gospodarczym. Będzie w tym celu wykorzystany sprzęt Powiatowego Zarządu Dróg oraz 
pracownicy skierowani przez PUP. JeŜeli chodzi o PUP to powiat jest zaskoczony niską 
dotacją przekazaną przez państwo z 6mln na 1,7mln plus 900tys. I są to wszystkie środki. W 
połowie lutego odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i tam okaŜe się jak 
podzielić środki na walkę z bezrobociem. 
Bardzo duŜe środki zostały wydane na zimowe utrzymanie dróg. Powiat nie utrzymuje zimą 
dróg w takim standardzie jak drogi krajowe. Posypywane są górki, zakręty. Jest wiele 
interwencji takŜe z Jastrowia i trudno jest mieszkańcom odpowiadać, Ŝe po prostu brak 
funduszy. 
Wiosną pojawi się kolejny problem a mianowicie łatanie dziur na drogach i przygotowanie 
poboczy. Prosi radnych i sołtysów aby informować powiat o brakach, niedoróbkach 
inwestycji bo są jeszcze gwarancje na wykonane prace i w ramach gwarancji moŜe 
wykonawca je poprawić. Problem dotyczy wykonawcy drogi w kierunku Sypniewa. 
Doświadczenia z wykonawcą są dobre ale zaskoczyła go zima. Umowa z wykonawcą 
zobowiązuje go do poprawy wszystkich niedociągnięć. Odbędzie się spotkanie z wykonawcą 
i wtedy zapadnie decyzja o budowie chodnika. JeŜeli się dogadamy to w kwocie 50%, które 
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miał powiat dołoŜyć wykonawca ten chodnik zrobi. Liczy na dobrą współpracę gminy z 
powiatem i obiecuje załatwić sprawę zalewania drogi w okolicach Ŝwirowni. Inwestycja ma 
być tak poprawiona aby droga wyglądała na zmodernizowaną. 
Na tym zakończył swoją informacje i poprosił o zdawanie pytań. 
Jako pierwszy zabrał głos radny Ludwisiak i zasugerował Staroście, Ŝe dobrze by było środki 
z PUP podzielić na gminy według liczby ich mieszkańców. UwaŜa, Ŝe tak byłoby 
sprawiedliwie. 
Radny Sakowicz  zapytał dlaczego zakręt do Samborska nie jest wcale posypywany piaskiem. 
Zapytał takŜe czy ktoś kontroluje wyjazdy posypywarek bo sam był świadkiem kiedy jechał 
ciągnik z piaskiem a nie było śniegu. Miał pretensje takŜe o wykonanie drogi na odcinku 
Jastrowie-Brzeźnica, krawęŜniki nie odpowiadają warunkom bezpieczeństwa, z jednej strony 
są wysokie a z drugiej niskie. Zapytał takŜe co stało się z poniemiecką kostką, która została 
rozebrana przez firmę wykonującą prace. Miałabyć wykorzystana do wykonania wjazdów na 
niektóre posesje. Od strony Jastrowia droga wykonana jest dobrze ale dalej juŜ są problemy, 
zaproponował aby Starosta się tamtędy przejechał i sam ocenił. Zapytał jeszcze kto tą 
inwestycję odbierał. 
Starosta odpowiedział radnemu Ludwisiakowi, Ŝe w połowie lutego odbędzie się posiedzenie 
Powiatowej Rady Zatrudnienia i tam zapadną decyzje jak środki podzielić. Są sygnały, Ŝe 
dobrze by było utrzymać dofinansowanie do otwieranie własnej działalności gospodarczej 
oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Podział środków na resztę działań to będzie tylko na 
roboty publiczne-porządkowe, konkretnie na prace przy drogach. Nie będzie zgody na to aby 
uruchamiać roboty publiczne do urzędów lub innych instytucji. Resztę uwag w tym temacie 
prosi kierować do przedstawiciela gminy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. 
Odpowiadając radnemu Sakowiczowi Starosta powiedział, Ŝe wykonawca powinien kostkę 
brukową składować na placu w Powiatowym Zarządzie Dróg. Trzeb sprawdzić czy tak 
właśnie jest. Nadzoru nad ta inwestycją nie było takiego jaki powinien być. Między innymi 
dlatego został powołany Pełnomocnik Starosty do spraw inwestycji, który wszystkie 
inwestycje, które były i będą będzie nadzorował. W sprawie informacji o odśnieŜaniu, Ŝe 
jeździł sprzęt bez potrzeby mogło się tak zdarzyć, Ŝe akurat tylko ciągnik przejeŜdŜał a dalej 
był zator i trzeba go było zlikwidować. Były naciski ze strony powiatu aby Powiatowy zarząd 
Dróg podpisywał umowy z miejscowymi ludźmi na odśnieŜanie. I moŜe się zdarzyć taka 
sytuacja, Ŝe mogą wpłynąć wysokie rachunki za odśnieŜanie w ten sposób. MoŜe tak być, Ŝe 
będzie wpisane duŜo godzin ale tej rzetelności nie było widać. JeŜeli cięŜkie zimy będą się 
powtarzały to trzeba się będzie zastanowić nad rozstawianiem płotków wzdłuŜ drogi lub 
siatki. 
JeŜeli chodzi o reklamację chodnika w Brzeźnicy to trzeba sprawdzić dokumentację, jak 
trzeba będzie to trzeba prace poprawić. 
Radny Sakowicz poprosił aby przy odbiorze tej inwestycji był obecny razem z burmistrzem. 
Pan Starosta nie widzi problemu i zaprosi na odbiór kogo potrzeba. Zachęcił teŜ radnych aby 
wszystkie problemy na bieŜąco zgłaszać i z powiatem współpracować. 
Na zakończenie złoŜył wszystkim Ŝyczenia wszystkiego dobrego na Nowy Rok i opuścił 
obrady. 
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Ad. 4 
 
Pan Przewodniczący przedstawił jak wygląda procedura uchwalania budŜetu a następnie 
oddał głos Pani Skarbnik. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i poinformowała, Ŝe 
ma być uchwalony razem z budŜetem, przedstawiła projekt uchwały budŜetowej 
Ustala się dochody budŜetu na  2011 rok w łącznej kwocie 29.067.920 zł,  z tego  
 -  dochody bieŜące w kwocie 28.075.555 zł, 
 -  dochody majątkowe w kwocie 992.365 zł, 
Ustala się  wydatki budŜetu na 2011 rok w łącznej kwocie  27.547.219 zł, z tego : 
  - wydatki bieŜące w kwocie 27.295.219 zł, 
  - wydatki majątkowe w kwocie 252.000 zł,   
NadwyŜkę  budŜetu w kwocie 1.520.701 zł  przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: 
- zaciągniętych   kredytów, 
- zaciągniętych poŜyczek 
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie  200.000zł 
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.720.701 zł, 
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu Miasta i Gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.157.815 zł, 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 574.000 zł, 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w kwocie 
175.000 zł przeznacza się  na wydatki na realizację zadań określonych: 

1) w  programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w  kwocie 
162.000 zł; 

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.000 zł. 
Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w 
2011 roku budŜetowym w wysokości 26.235 zł. 
Tworzy się rezerwy : 
1) ogólną w wysokości 30.000 zł, 
2) celowe w wysokości 128.992 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72.000 zł, 
b) na wynagrodzenia 30.757 zł, 
c) na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-

Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie   26.235 zł.  
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek w kwocie: 
 1.200.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budŜetu Miasta i Gminy w kwocie 1.000.000 zł. 
Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Burmistrz moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania. 
 
Pani Skarbnik poprosiła o zadawanie pytań 
Pytań nie było. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną 
opinię w sprawie projektu budŜetu i przeczytał ją. Następnie poinformował, Ŝe do projektu 
budŜetu przedstawionego przez poprzedniego burmistrza obecny wniósł autopoprawki. 
Pani Skarbnik poprosiła aby do autopoprawek do budŜetu wnieść niewielkie zmiany jednak 
one nie spowodują zmian w kwocie ogólnej. Dotyczą przewaŜnie zmiany klasyfikacji. 
Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii o projekcie 
budŜetu. 
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Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska 
powiedziała, Ŝe członkowie komisji nie zgłaszają uwag do projektu budŜetu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych powiedział, 
Ŝe członkowie komisji nie zgłaszają Ŝadnych uwag do projektu budŜetu. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej 
złoŜył wniosek o przyjęcie projektu budŜetu, poniewaŜ poszczególne komisje nie zgłosiły 
Ŝadnych uwag. 
Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania. Pytań nie było więc przystąpiono do głosowania. 
 

- projekt uchwały nr 18/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 8) przeczytał sekretarz obrad. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 19/2011 w sprawie budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2011 rok (zał 
nr 9) przeczytał Pan Przewodniczący. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- Autopoprawki do projektu bud Ŝetu (zał nr 10) przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe kolejna sesja odbędzie się 24.02.2011r. i poprosił 
Przewodniczących aby przygotowali plany pracy swoich komisji. Następnie poinformował o 
skardze Pana Suchockego na przewlekłość postępowania w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego i poprosił Pana Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Ryszarda Sarnę 
o wyjaśnienia. 
Kierownik Sarna poinformował, Ŝe aktualnie trwa procedura związana z wyłoŜeniem planu 
do publicznego wglądu. Oznacza to, Ŝe plan uzyskał pozytywne uzgodnienia z kilkunastoma 
organami szczebla wojewódzkiego i wszedł w okres konsultacji przed jego uchwaleniem. 
Czas ostateczny uchwalenia planu będzie zaleŜał teraz od ewentualnych uwag 
zainteresowanych stron. WydłuŜenie procedury związanej z uchwaleniem planu 
spowodowane było koniecznością wnoszenia nowych zagadnień związanych z ochroną 
środowiska. Stanowisko gminy w sprawie ewentualnego odszkodowania pozostaje bez zmian. 
Gmina liczy, Ŝe uda się teraz sprawnie zakończyć procedurę i ostatecznie uchwalić zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Radnego Kruszyńskiego bardziej interesowała kwestia na czyje polecenie plan został 
zmieniony. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe plan zagospodarowania przestrzennego w tej części został 
zmieniony z tego powodu, Ŝe gmina chciała wprowadzić ograniczenia handlu wielko 
powierzchniowego ze względu na to, Ŝe w pobliŜu znajdują się budynki uŜyteczności 
publicznej. Uchwała o zmianie została przez radę podjęta. Właściciele działek zwrócili się z 
wnioskiem o przywrócenie poprzedniego przeznaczenia i dlatego wszczęta została procedura 
zmiany planu. 
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O godzinie 1820 Pan Przewodniczący Przybylski przekazał prowadzenie obraz 
Wiceprzewodniczącemu Sakowiczowi a sam opuścił posiedzenie. 
Radna Kazberuk zapytała czy teraz kiedy trwa procedura zmiany planu moŜna jednocześnie 
wprowadzić zmiany w innym rejonie, gdyŜ wiadomo jej, Ŝe jest sporo takich wniosków. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe niestety nie moŜna, gdyŜ kaŜda zmian wymaga takiej 
samej procedury. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy błąd w uchwaleniu planu na ul. Bocznej będzie 
naprawiony z urzędu i kiedy. 
Kierownik odpowiedział, Ŝe mogło się zdarzyć tak, Ŝe przy uchwalaniu planu mogły zdarzyć 
się błędy takie jak ten przypadek kiedy uwagi do planu zostały rozpatrzone pozytywnie przez 
burmistrza a plan został uchwalony inaczej.  
Radna Harbuzińska-Turek dopytywała czy zostanie on naprawiony z urzędu. 
Kierownik odpowiedział, Ŝe prawdopodobnie tak ale nie jest w stanie odpowiedzieć kiedy to 
nastąpi. 
Burmistrz Wojtiuk powiedział, Ŝe w planie jest sporo błędów i mieszkańcy składają wnioski o 
zmianę ale w budŜecie na ten cel zaplanowano tylko 20tys. Procedura zmiany planu jest 
kosztowna i trzeba się dobrze zastanowić w jakim rejonie plan powinien być zmieniony, czyje 
wnioski w pierwszej kolejności powinny być załatwione. 
Radny Witkowski powiedział, Ŝe działki budowlane na ODJ tracą na swojej atrakcyjności 
poprzez błędny zapis w planie zagospodarowania. Wielokrotnie zgłaszał problem 
Kierownikowi Sarnie ale nic z tym nie robiono. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe problemy mieszkańców są mu znane ale teraz gmina jest 
na etapie, Ŝe kończy sprzedawać działki w tamtym rejonie. 
W tym momencie radna Harbuzińska-Turek i radny Witkowski dyskutowali z Kierownikiem 
Sarną o zasadności wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Głos w 
tym temacie zabierali takŜe poprzedni burmistrz Sikora oraz radny Kruszyński. 
Obecny na sesji Pan Suchocki miał pretensje do Kierownika Sarny, Ŝe przez tak długi czas go 
zwodził. 
Wiceprzewodniczący Sakowicz zakończył dyskusję w temacie planu zagospodarowania 
przestrzennego i powiedział, Ŝe do tematu jeszcze będziemy wracać a wszystkie wnioski 
naleŜy zgłaszać do Burmistrza. 
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska-Turek poinformowała, Ŝe naleŜy 
pogratulować Panu Mariuszowi Gawlikowi otrzymania nagrody Ministra Sportu II stopnia. 
Jest to ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla niego. Nagroda dla Pana Gawlika powinna być 
powodem dumy Rady Miejskiej i władz Jastrowia. Na wniosek Pana Gawlika powiat 
organizuje Powiatowy Turniej Karate. Warto zaprosić go na sesję i uścisnąć dłoń. 
Pan redaktor Koenig zaproponował aby gmina wysunęła kandydaturę Pana Gawlika do 
nagrody powiatu. 
Pan Burmistrz Wojtiuk powiedział, Ŝe dopiero teraz dowiaduje się o nagrodzie Pana Gawlika 
i oczywiście składa mu gratulacje i obiecuje, Ŝe gmina wysunie jego kandydaturę do nagrody 
powiatu. 
Radna Harbuzińska-Turek poprosiła aby uaktualnić stronę internetową Jastrowia i zrobić aby 
była bardziej dostępna dla mieszkańców. Drugą sprawą jest oświetlenie przejść dla pieszych 
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w taki sposób jak na rogu ulic śymierskiego i Jedności Robotniczej. Słabo oświetlone są 
przejście przy Biedronce i Elektrowni na ul. Wojska Polskiego. 
Wiceprzewodniczący Sakowicz powiedział, Ŝe trzeba złoŜyć wniosek do zarządców dróg 
jednak Burmistrz miał inny pomysł, moŜe wystarczy przesunięcie lamp lub zamontowanie 
mocniejszych Ŝarówek. 
Radny Ludwisiak zwrócił uwagę, Ŝe przejście naprzeciwko Lewiatana jest bardzo 
niebezpieczne i wiele wypadków w tamtym miejscu juŜ było. 
Wiceprzewodniczący Sakowicz powiedział, Ŝe przejście to jest nielegalne a Kierownik Sarna 
dodał, Ŝe jeŜeli złoŜymy wniosek o jego legalizację to zostanie zlikwidowane. 
Na sesji była obecna Pani Ludomira Ostrowska, która w imieniu mieszkańców zwróciła się o 
dbanie o porządek w mieście a w szczególności na bocznych ulicach. Zwróciła teŜ uwagę na 
to, Ŝe kiedy gmina sadzi drzewka to później powinna się nimi interesować i dbać o nie. 
Przykładem są drzewka posadzone na ul Grunwaldzkiej. 
Pan Wiceprzewodniczący poinformował mieszkankę, Ŝe radny Kruszyński wielokrotnie 
zabierał głos na sesjach i komisjach w sprawie tych drzewek. 
Radny Witkowski zapytał czy jest moŜliwa zgoda Nadleśnictwa aby mieszkańcy ODJ mogli 
jeździć drogą Nadleśnictwa, gdyŜ stan nawierzchni ulic ODJ czasami jest fatalny. 
Pan Wiceprzewodniczący powiedział, Ŝe pewnie nie będzie z tym problemu. 
Radny Kruszyński w sprawie bałaganu na ul. Grunwaldzkiej powiedział, Ŝe często jest 
powodowany przez niestaranne opróŜnianie pojemników na śmiecie. Wielokrotnie prosił na 
sesjach aby zwracać na ten fakt uwagę. 
Burmistrz powiedział, Ŝe do tej pory gmina miała zawartą umowę na sprzątanie z 
ZECIUKiem ale podjął decyzję aby umowy te wypowiedzieć. Nowe umowy będą bardziej 
konkretne, będą zawarte na czas określony. Umowa na sprzątanie kończy się w marcu i trzeba 
podjąć decyzję czy rozpisać przetarg czy moŜe polecić sprzątanie naszej spółce. Jednak na ten 
temat informacje przedstawi jak juŜ będą konkretne decyzje. 
Więcej pytań nie było i o godzinie 1915 Pan Wiceprzewodniczący ogłosił, Ŝe porządek V sesji 
został wyczerpany i zamknął obrady. 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 
 
 


