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Protokół nr VI  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 24 lutego  2011r. w godzinach 1600-1815  

 
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 
- 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 radną Agnieszkę Kazberuk 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: 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2011 rok 
- wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
- wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu udzielonej bonifikaty 
- zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i 
roztopowych 
- zmieniająca uchwałę Nr 13/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.01.2011r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę i Miasto Jastrowie 
- uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2011 rok 
- przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2011 rok 
- przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2011 rok 
4. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
5. Zakończenie. 
Pan Burmistrz poprosił o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian 
budŜetu gminy i miasta na 2011 rok jako powód podając brak potrzeby wprowadzania zmian. 
Zmieniony porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Pan Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe 10 lutego zmarła w Lubece Honorowa 
Obywatelka Jastrowia Edeltraut Nagel. Jej wolą było być pochowaną na cmentarzu w 
Jastrowiu i w tej chwili trwa załatwianie formalności związanych z pochówkiem.  
Pan Przewodniczący poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej. 
 
Ad. 2 
 
Pan Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Pytań nie było. 
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Ad. 3 
 
- projekt uchwały nr 20/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 3) przeczytała Pani sekretarz obrad Agnieszka Kazberuk. 
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach komisji i 
poprosił przewodniczących o przedstawienie wyników głosowania: 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska: 
Jednogłośnie 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych: 
Jednogłośnie 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej: 
Jednogłośnie. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 21/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu 
udzielonej bonifikaty (zał nr 4) przeczytała   Pani sekretarz obrad Agnieszka Kazberuk. 
Wyniki głosowania poszczególnych komisji: 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska: 
Za                     - 3 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się -2 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych: 
Za                      -2 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się -3 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej: 
Jednogłośnie 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     - 11 
Przeciw             -  2 
Wstrzymało się  -2 
 
- projekt uchwały nr 22/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych (zał nr 5) przedstawił Pan Piotr Kozłowski. 
Zgodnie z art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, odprowadzanie ścieków (rozumianych równieŜ jako wody opadowe i roztopowe) 
odbywa się na podstawie umowy o odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy 
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (w przypadku gminy Jastrowie 
właścicielem sieci kanalizacji deszczowej jest Gmina Jastrowie) a odbiorcą usług.  
Zlewnia sieci kanalizacji deszczowej miasta Jastrowia wyszczególniona w dokumentacji 
wodno-prawnej obejmuje powierzchnie utwardzone dróg i parkingów.  
Zawarcie umów na wprowadzanie wód deszczowych i roztopowych w system kanalizacji 
deszczowej dotyczy, więc zarządców dróg oraz właścicieli powierzchni utwardzonych 
(placów i parkingów), których sieci kanalizacyjne są włączone do sieci kanalizacji Gminy 
Jastrowie.  
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Obecnie płacimy jako gmina do ZECIUKu około 40tys. za konserwację. Drugą opłatę 
wnosimy do Urzędu Marszałkowskiego i jest to 14 tys. w skali roku. 
Na dzień dzisiejszy powierzchnie włączone w sieć kanalizacji deszczowej z wyłączeniem 
dróg i placów stanowiących własność gminy wynoszą: 58 841m2 co stanowi wpływ do 
budŜetu w kwocie około 50 tys. rocznie.  
Na komisjach pojawiły się sugestie aby w uchwale pojawił się zapis przedsiębiorcy, jednak 
nie jest to moŜliwe poniewaŜ Powiatowy Zarząd Dróg jak i Wojewódzki Zarząd Dróg są 
jednostkami organizacyjnymi. Grupa płacących jednak powinna być jak najszersza. 
Radny Ludwisiak zapytał czy są osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są 
włączone do sieci. 
Pan Kozłowski odpowiedział, Ŝe nie ma takich osób. 
Kierownik Sarna dopowiedział, Ŝe osoba która chciałaby włączyć się do kanalizacji 
deszczowej musiałaby zawrzeć z gminą umowę. Z zasady wody opadowe powinny być 
odprowadzane na własną działkę. JeŜeli jednak prowadzone są poprzez zamknięty obieg 
powinna być zawarta umowa i wnoszone opłaty. 
Pan Kozłowski powiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy mamy podpisane umowy z trzema 
podmiotami i wiedzę, Ŝe moŜemy podpisać umowy z innymi podmiotami. Do tej pory ze 
względów formalnych nie było to moŜliwe. Nie mieliśmy operatów wodnoprawnych. 
Radny Ludwisiak dopytywał czysto teoretycznie czy jeŜeli radni podejmą tą uchwałę nie 
będzie ona miała wpływu na mieszkańców gminy. 
Pan Kozłowski odpowiadał, Ŝe jeŜeli ktoś będzie chciał się podłączyć to będzie miał takie 
prawo. 
Radny Ludwisiak zaproponował zwiększenie proponowanej w projekcie uchwały stawki na 
0,07zł plus VAT. PodwyŜszenie stawki pozwoliłoby na uzyskanie wpływów większych o 
około 20tys. Podmioty, które będą płaciły nie są biedne. Sprawdził, Ŝe w Złotowie i Pile 
opłata ta wynosi właśnie 0,07zł. NadwyŜkę moŜnaby przeznaczyć na remont toalet w 
przedszkolu na ul. Ludowej. 
Radny Sakowicz powiedział, Ŝe burmistrz zaproponował 0,05zł a kolega radny proponuje 
0,07zł a dlaczego nie np. 0,10zł. Trzeba od czegoś zacząć a czas pokaŜe jak wpływy do 
budŜetu z tego tytułu będą wyglądać. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zaproponowana stawka jest oparta na średnich stawkach miast 
okolicznych. Nie chciałby aby to była stawka odstraszająca. Uchwała obowiązywałaby rok i 
później okazałoby się czy stawkę naleŜałoby zwiększyć. JeŜeli chodzi o toalety to nie tylko w 
przedszkolu wyglądają one fatalnie ale w wielu szkołach teŜ. Chciały środki jakie wpłyną 
zakwalifikować do wydatków związanych z ochroną środowiska. Gmina na dzień dzisiejszy 
nie ma Gminnego Programu Usuwania Azbestu a taki program jest obowiązkowy. Na 
zebraniach wiejskich często w tym temacie padały pytania. JeŜeli chodzi o remonty szkół to 
po bilansie budŜetu oraz po znalezieniu oszczędności w szkołach środki na remonty moŜe się 
znajdą. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe zgadza się z tym aby stawka 0,05zł bilansowała się z 
wydatkami ponoszonymi na ten cel ale skłania się do podniesienia stawki i przeznaczenia 
nadwyŜki na remont łazienki w przedszkolu. Jest zawiedziony pracą Komisji Oświaty 
poprzedniej kadencji, Ŝe nie poruszała tematu remontu łazienki. 
Radna Kazberuk zwróciła uwagę, Ŝe trzeba myśleć o przedsiębiorcach bo tworzą miejsca 
pracy i nie podnosić kosztów ich działalności. Trzeba zastanowić się na jaki cel przeznaczyć 
uzyskane środki. Temat toalet jest znany nie od dziś. 
Radna Harbuzińska-Turek  stwierdziła, Ŝe jeŜeli temat toalet znany jest nie od dziś to 
najwyŜszy czas aby się nim zająć. JeŜeli z tytułu podniesienia stawki mamy uzyskać środki 
większe o 20tys. to nie rozumie dlaczego nie podnieść proponowanej stawki, przecieŜ 
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GDDKiA nie jest biedna i jeŜeli będzie musiała podpisać umowę  to będzie musiała takŜe 
płacić. 
Radny Ludwisiak nie zgodził się z koleŜanką Kazberuk i uwaŜa, Ŝe sytuacja ta nie będzie 
miała wpływu na firmy. Dla firmy, która obraca milionami złotych w skali roku wydatki te 
nie będą duŜym obciąŜeniem. Dla gminy jednak będzie to kwota istotna i dzięki niej będzie 
moŜna ruszyć temat łazienek. 
Burmistrz powiedział, Ŝe do projektu budŜetu na 2011 rok złoŜono duŜo wniosków o remonty 
i nie bardzo rozumie dlaczego remontować łazienki w przedszkolu na ul. Ludowej. Trzeba 
ustalić jakieś kryterium i remontować łazienki teŜ w innych jednostkach. JeŜeli chodzi o 
GDDKiA to przyszło pismo w sprawie sygnalizacji świetlnej na rogu ulic Poniatowskiego i 
śymierskiego oraz Kieniewicza z odmową montaŜu sygnalizacji. JeŜeli obciąŜymy ich 
zwiększoną kwotą to w przyszłości współpraca moŜe układać się źle. 
Radna Kazberuk powtórzyła, Ŝe nie jest absolutnie przeciwna remontowi łazienek ale nie z 
tych środków. Te środki powinny być przeznaczone na ochronę środowiska. 
Radny Ludwisiak podtrzymał swoje stanowisko, Ŝe stawka 0,07zł nie jest stawką 
wygórowaną i poprosił o 5 minut przerwy. 
Głos zabrał Pan Przewodniczący informując radnych, Ŝe obiecał radnemu Ludwisiakowi 
poprzeć jego wniosek ale teraz zmienił zdanie, nie wiedział, Ŝe taryfa obowiązywać ma tylko 
rok, jeŜeli chodzi o toalety to proponuje aby umówić się i wrócić do tej sprawy później. Jak 
juŜ będzie zakończony budŜet moŜe będzie nadwyŜka i wykorzysta się ją na remonty toalet. 
Proponuje, Ŝeby w maju wrócić do tej sprawy. Biorąc powyŜsze argumenty pod uwagę 
wycofuje swoją obietnicę poparcia wniosku radnego Ludwisiaka. 
Pan Kozłowski tytułem podsumowania powiedział, Ŝe Ŝadnych środków z tego tytułu nie 
mamy więc dyskusja na co przeznaczyć środki jest jakby bezcelowa. Jeszcze nie 
podpisaliśmy umów i podejrzewa, Ŝe im wyŜsza będzie taryfa tym cięŜej będzie porozumieć 
się z tymi podmiotami. Proponuje aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć wydatki związane 
z kanalizacją deszczową a później myśleć o sanitariatach w oświacie. 
Radna Ośka zapytała Pana Kozłowskiego czy jeŜeli stawka będzie wynosiła 0,05zł czy 0,07zł 
to te firmy i tak będą musiały podpisać z nami umowy. 
Pan Kozłowski odpowiedział, Ŝe zgodnie z prawem powinny podpisać ale z doświadczenia 
wie, Ŝe wyŜsza taryfa to utrudni. 
W tym momencie Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i poprosił o głosowanie nad 
propozycją radnego Ludwisiak tzn. aby stawkę proponowaną w projekcie uchwały zwiększyć 
do kwoty 0,07zł plus VAT: 
Za-7 
Stawka proponowania w uchwale 0,05zł plus VAT: 
Za-8 
Radna Kazberuk przeczytała projekt uchwały. 
Głosowanie 
Za                       - 8 
Przeciw              -  0 
Wstrzymało się   -7 
 
- projekt uchwały nr 23/2011 zmieniająca uchwałę Nr 13/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 27.01.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę 
i Miasto Jastrowie (zał nr 6) przedstawił Pan Przewodniczący informując, Ŝe na posiedzeniach 
komisji zmiany w uchwale przedstawił Pan Z-ca Burmistrza. 
Pytań nie było. 
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Głosowanie: 
Za                     - 14 
Przeciw             -  0 
Wstrzymało się  -1 
 
O godzinie 1655 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1710. 
 
- projekt uchwały nr 24/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na 2011 rok (zał nr 7) przeczytała radna sekretarz a Pan Przewodniczący dodał, Ŝe 
jeŜeli radni uchwalą taki plan pracy to nie znaczy to, Ŝe w ciągu roku nie moŜna go 
modyfikować w zaleŜności od potrzeb. 
Radny Ludwisiak wniósł uwagi do planu: 

1. waŜnym punktem, którego zabrakło w planie jest spotkanie i zastanowienie się co 
dalej z gminą, chciałby w tym temacie zebrać pomysły takŜe burmistrza i proponuje 
aby w miesiącu czerwcu zaplanować tą tematykę 

2. problem bezrobocia, proponuje aby zaprosić Dyrektorkę PUP w Złotowie i 
dowiedzieć się o planach walki z bezrobociem 

Pan Przewodniczący odnosząc się do pkt. 1 powiedział, Ŝe spotkanie nieformalne w tym 
temacie zaplanowano w miesiącu maju. Radni mają objechać teren gminy aby zapoznać się z 
nim bliŜej i później ma odbyć się dyskusja w temacie zaproponowanym przez radnego 
Ludwisiaka. 
Pan Burmistrz odnosząc się do pkt. 2 zaproponował aby spotkanie z Dyrektorką PUP w 
Złotowie odbyło się w marcu i wtedy na sesji Pani Dyrektor przedstawi nam sytuację 
bezrobocia w powiecie i naszej gminie. 
Pan Przewodniczący zapytał czy radny Ludwisiak jest zadowolony z odpowiedzi. 
Radny Ludwisiak odpowiedział twierdząco. 
Więcej pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 25/2011 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej w Jastrowiu na 2011 rok (zał nr 8) Przedstawił Pan Przewodniczący a przeczytała 
radna sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 26/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Jastrowiu na 2011 rok (zał nr 9) Przedstawił Pan Przewodniczący a przeczytała 
radna sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe 23.02.2011r. odbyło się walne zebranie Polonii 
Jastrowie, na którym odbyły się wybory władz. Prezesem został Pan Grzegorz Białas i został 
wybrany dziewięcioosobowy zarząd. 
Następna sesja odbędzie się 24.03.2011r. a przewodniczący ustalą terminy posiedzeń 
poszczególnych komisji po czym poprosił o zabieranie głosu w sprawach bieŜących. 
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Radna Ośka poprosiła aby w protokole z sesji był zapis kto jak głosował. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe moŜna wnieść zdanie odrębne do protokołu i wtedy 
będzie wiadomo jak radny głosował w poszczególnych sprawach. 
Druga sprawa jaką przedstawiła radna Ośka jest pytanie czy bezrobotni, którzy podpisują 
gotowość do podjęcia pracy muszą koniecznie jeździć do Złotowa, czy nie mogą tego robić na 
miejscu w Jastrowiu. 
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu odpowiedziała, Ŝe teraz nie trzeba juŜ co miesiąc jeździć 
do Złotowa podpisać listę tylko z tego co jej wiadomo na specjalne zaproszenie trzeba się 
stawić. 
Radna Kazberuk powiedziała, Ŝe w poprzedniej kadencji ten problem był poruszany i Pani 
Dyrektor PUP odpowiadała, Ŝe nie ma moŜliwości aby taka osoba przyjeŜdŜała do Jastrowia 
gdyŜ z kaŜdym indywidualnie prowadzone są rozmowy i bezrobotni juŜ nie muszą jeździć raz 
w miesiącu. 
Radna Harbuzińska-Turek poinformowała, Ŝe uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej 
Szpitala w Złotowie. Zostały na tym posiedzeniu wybrane władze: 
Przewodniczący – T. Fidler 
Z-ca Przewodniczącego- M. Kiersza 
Sekretarz – A. Ławniczak 
Z informacji istotnych jakie chciałaby przekazać jest to, Ŝe szykowane są dwie zmiany. 
Pierwsza to ta, Ŝe w szpitalu zacznie funkcjonować ambulatorium druga sprawa to, Ŝe 
Wojewoda planuje przenieść CPR do Piły. 
Pan Burmistrz Wojtiuk przeczytał pismo GDDKiA (zał nr 10)  w sprawie budowy 
sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych, na skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 11 z 
ul. Poniatowskiego oraz przy ul. Kieniewicza (koło poczty). GDDKiA poinformowała, Ŝe nie 
potwierdza zasadności ich budowy. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
2010 roku wprowadzono znak aktywny D-6 na wysięgniku na w/w skrzyŜowani. Natomiast 
budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kieniewicza nie jest moŜliwa poniewaŜ istniejące 
przejście jest oddalone od najbliŜszego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną o 190m 
a zgodnie z obowiązującymi przepisami odległość ta ma wynosić 600m. 
 Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy na pewno jest to odpowiedź na prośby o załoŜenie 
sygnalizacji, które pochodziły od radnej Kazberuk. JeŜeli tak to czy jest szansa o 
zainstalowanie znaków aktywnych D-6. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe tak ale pod warunkiem, Ŝe gmina poniesie koszty. 
Kierownik Sarna powiedział, Ŝe część kosztów zamontowania znaków pulsujących ponosi 
gmina i jest to koszt około 8tys. 
Radny Gawluk przypomniał, Ŝe 2.02.2011r. była kolejna rocznica wyzwolenia Jastrowia i 
niestety nikt z władz nie pamiętał o niej. UwaŜa, Ŝe na stałe data ta powinna być wpisana do 
kalendarza uroczystości. 
Pan Przewodniczący przyznał rację koledze radnemu. 
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała za zaproszenie na sesję, obiecała, Ŝe 
postara się bywać na sesjach jak najczęściej, poniewaŜ słyszy o problemach mieszkańców. W 
imieniu Starosty chciałaby poinformować, Ŝe jeŜeli tylko poprawią się warunki atmosferyczne 
to od razu zostaną naprawione usterki jakie powstały przy budowie drogi na Zagórzu. 
Radny Ludwisiak w sprawie oświetlenia części ul. Jedności Robotniczej. Dnia 1.10.2010r. 
Pan Ośka składał pismo o zainstalowanie  punktu świetlnego w części północnej, gdyŜ jest 
ona w ogóle nieoświetlona. Chodzi teŜ o bezpieczeństwo materiałów budowlanych osób, 
które w tamtym rejonie będą się budować. Kolejne pytanie jakie zadał radny Ludwisiak 
dotyczyło luk w numeracji zarządzeń umieszczonych na stronie bip. Chciał wiedzieć czym to 
jest spowodowane. 
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Radny Witkowski natomiast powiedział, Ŝe jest zbulwersowany faktem, Ŝe w WDK w 
Sypniewie pobierane są opłaty za korzystanie z ping-ponga lub bilarda. Chciałby dowiedzieć 
się na co przeznaczane są pozyskane środki. 
Radny Bzowski powiedział, Ŝe jest to prawda co mówi kolega Witkowski. Wiadomo jest mu 
takŜe, Ŝe opłaty pobierane są takŜe za udostępnianie sali na próby przygotowywanego 
przedstawienia teatralnego. Nie podoba mu się to, Ŝe dzieci muszą płacić za korzystanie z 
urządzeń będących na wyposaŜeniu świetlicy. Nie wszystkich na to stać. Pani Dyrektor ZSS 
w Sypniewie załatwiła jedynie, Ŝe uczniowie szkoły mają 50% zniŜki. Jego zdaniem Ośrodek 
Kultury nie powinien w ten sposób zarobkować. 
Pan Przewodniczący zapytał o jakich kwotach jest mowa. 
Radny Witkowski odpowiedział, Ŝe tu nie chodzi o kwoty ale o zasadę, Ŝe w świetlicy nie 
powinno się brać Ŝadnych opłat. 
Pan Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie wie nic na ten temat, Dyrektor Puzio nie jest obecny na 
sesji ale zobowiąŜe go aby na piśmie wyjaśnił sprawę pobierania opłat. 
W sprawie oświetlenia ulic Klonowej i OkręŜnej Burmistrz odpowiedział, Ŝe wpłynęło 
podanie państwa Ośka. W pobliŜu nie ma innych budynków. JeŜeli rozpoczną się następne 
budowy to zrobi się podciągnięcie. Radny Ludwisiak wystąpił z jeszcze jedną propozycją 
dołoŜenia lamp na ul. 1 Maja. Odpowiedź była negatywna, gdyŜ po konsultacjach z 
mieszkańcami uzyskał informację, Ŝe nie widzą zagroŜenia. Są tam półcienie, lampy są na co 
drugim słupie ale jeŜeli ktoś chce sobie oświetlić podwórko niech to zrobi we własnym 
zakresie. 
Radny Ludwisiak w kwestii oświetlenia ul. 1 Maja powiedział, Ŝe miał takie prawo aby  z 
wnioskiem wystąpić i uwaŜa, Ŝe nie jest to oświetlenie jednego podwórka jak to Pan 
Burmistrz ujął. Natomiast w kwestii ul. OkręŜnej i podania p. Ośka chciał dopowiedzieć, Ŝe w 
tamtych okolicach jest juŜ jeden dom zamieszkany. Od p. Ośka jest to jakieś 150m i teŜ nie 
mają oświetlenia przed swoją nieruchomością. 
Burmistrz zapytał czy jest to odebrany dom. 
Radny Ludwisiak odpowiedział, Ŝe to nie są kompetencje Pana Burmistrza czy dom jest 
odebrany. 
Radny Bzowski jeszcze w sprawie opłat w WDK chciał dodać, Ŝe przygotowywany jest 
obecnie nowy spektakl teatralny, próby trwają około 2-3 miesięcy. Paradoksem jest, Ŝe kiedy 
grupa teatralna wystawia przedstawienie musi płacić za salę. Na przedstawieniach bywa po 
200 osób a za salę odpłatność to 200-300zł. Nie moŜe spokojnie pogodzić się z tym, Ŝe 
młodzieŜ ma zajęcie , coś się dzieje i trzeba jeszcze za to płacić. Przy okazji zaprasza 
serdecznie na kolejne przedstawienie. 
Radny Szlenkier zapytał w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe gmina zbiera wnioski o zmianę w planie 
zagospodarowania przestrzennego i obecnie jest w trakcie procedury i nie wiadomo czy ta 
część miasta, która radnego interesuje będzie zmianami objęta. Pan Burmistrz mówił, Ŝe 
priorytetem jest załatwienie sprawy cmentarza. 
Burmistrz powiedział, Ŝe na zmiany w planie w budŜecie zaplanowano 20tys. Kwotę tą 
moŜna zwiększyć jeŜeli będzie taka konieczność. Po konsultacjach wiadomo, Ŝe w tym roku 
moŜna podjąć się załatwienia trzech zmian. Pierwsza to sugestia radnego Witkowskiego aby 
znieść bariery w budowie na ODJ, druga to sprawa ul. Kolejowej i cmentarza a trzecia to 
wnioski biznesowe i rada będzie mogła wybrać, który wniosek jest najbardziej zasadny. 
Przypomniał, Ŝe w chwili obecnej prowadzona jest procedura zmiany planu w rejonie ul. 1 
Maja i sprawa zmiany jest wszystkim znana. Nie zmieniamy planu w całym Jastrowiu 
moŜemy tylko zmieniać poszczególne rejony i to kaŜdy z osobna i kaŜdy musi przejść całą 
procedurę. 
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Kierownik Sarna wyjaśnił sprawę zmiany zagospodarowania przestrzennego złoŜoną przez 
Państwa Łatków. 
Radny Ludwisiak przypomniał, Ŝe nie uzyskał odpowiedzi na swoje wcześniejsze pytanie w 
sprawie bip. 
Pani Sekretarz poinformowała, Ŝe sprawdzi jaka jest przyczyna i poinformuje radnego. 
Burmistrz zobowiązał się do zaktualizowania umieszczanych zarządzeń. 
Pan Przewodniczący poinformował obecnych, Ŝe otrzymał pismo ze Starostwa informujące, 
Ŝe Pan Ryszard Król został powołany w skład Komisji Bezpieczeństwa działającej przy 
Staroście Złotowskim. 
Z-ca Burmistrza razem z Panią Sekretarz rozdali obecnym ulotki sfinansowane przez GPRPA 
informujące o tym, Ŝe na Komisariacie Policji w Jastrowiu moŜna zbadać nieodpłatnie stan 
trzeźwości. 
Radny Kruszyński zapytał czy przejście dla pieszych koło Lewiatana jest faktycznie 
niezgodne z obowiązującym prawem. 
Kierownik Sarna zapytał radnego Kruszyńskiego czy jest za tym aby to przejście zlikwidować 
czy za tym aby je zalegalizować. 
Radny Kruszyński odpowiedział, Ŝe jest za tym aby to przejście zlikwidować, są tam często 
wypadki i dla bezpieczeństwa pieszych naleŜałoby je zlikwidować. 
Kierownik Sarna powiedział, Ŝe przejście to nie jest tak do końca legalne, zwyczajowo było 
przyjęte, Ŝe przejściem tym przechodzili mieszkańcy. W związku z tym, Ŝe wielu 
mieszkańców tędy przechodziło przez jezdnię na czyjś wniosek aby podnieść bezpieczeństwo 
pieszych namalowano i oznakowano nie bez trudności to przejście. ZagroŜenie 
bezpieczeństwa było o wiele większe wtedy gdy przejście nie było w ogóle oznakowane. 
Pan Przewodniczący w reakcji na wypowiedź kierownika Sarny stwierdził, Ŝe przejście to jest 
bardzo popularne i jest za tym aby go nie likwidować. JeŜeli GDDKiA uzna, Ŝe naleŜy je 
zlikwidować to niech likwiduje ale my sami nie występujmy o likwidację bo to będzie 
utrudnieniem dla mieszkańców. 
Radny Gawluk jako wieloletni radny przypomniał, Ŝe aby oznakować to przejście trzeba było 
włoŜyć wiele wysiłku a chodziło tylko o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 
Radny Witkowski jednak zauwaŜył, Ŝe przejście to nie jest bezpieczne, gdyŜ często 
samochody cięŜarowe ustawiając się przed światłami zasłaniają widoczność. Druga sprawa to 
po przejściu piesi wchodzą bezpośrednio na parking. 
W tym miejscu radni podjęli dyskusję w temacie zasadności pozostawienia tego przejścia dla 
pieszych. 
Radny Sakowicz stwierdził jednak, Ŝe skoro przejście jest oznakowane, posiada znaki 
poziome i pionowe to jest legalne. JeŜeli przejście zostanie zlikwidowane to piesi nie będą 
mieć Ŝadnej ochrony. Likwidowanie przejścia na wniosek radnych do niczego dobrego nie 
doprowadzi. JeŜeli właściciel drogi namalował pasy i oznakował przejście to znaczy, Ŝe jest 
ono legalne. 
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, Ŝe najczęściej popełnianym wykroczeniem przez 
kierowców jest wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i dodał, Ŝe nie ma zamiaru dokładać 
się do likwidacji tego przejścia. Zostało ono oznakowane na wniosek mieszkańców aby 
zwiększyć ich bezpieczeństwo. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe podejrzewa, iŜ mieszkańcy pewnie nie zdawali sobie sprawy 
jakie niebezpieczeństwo będzie niosło ze sobą to przejście dla pieszych. Jest ono bardzo 
niebezpieczne i jeśli zdarzy się tragedia to pewnie prawnie nie będziemy za nią odpowiadać 
ale moralnie na pewno. UwaŜa, Ŝe jeŜeli mieszkaniec Jastrowia chce przejść przez jezdnię 
równie dobrze moŜe zrobić to  150m dalej i nic mu się  nie stanie a jeŜeli chce koniecznie 
przechodzić w tym miejscu niech przechodzi na własną odpowiedzialność. 
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Radna Harbuzińska-Turek powiedziała, Ŝe jeŜeli przejście zostało zrobione na wniosek 
mieszkańców bo była taka potrzeba to trzeba zastanowić się czy moŜna zrobić coś co poprawi 
bezpieczeństwo pieszych. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe kaŜdy osobiście moŜe napisać do GDDKiA o likwidację 
przejścia ale jako rada nie powinniśmy występować z takim wnioskiem. 
 
Więcej pytań nie było i o godzinie 1815 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął obrady VI sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 
 
 
 
 
 


