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Protokół nr VIII  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 5 maja  2011r. w godzinach 1600-1915  

 
W sesji uczestniczyło 13 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 
- Starosta Złotowski- Ryszard Goławski 
- radni powiatowi- Ryszard Sikora i Roman Runge 
- Komendant Powiatowy Policji- Grzegorz Gibaszek 
- Komendant Poligonu w Nadarzycach- płk. Mirosław Molik 
- Komendant OSP w Jastrowiu – Andrzej Kacprzak 
- Ryszard Król 
- 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 Michała Kruszyńskiego 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. Informacja o stanie ładu i porządku w gminie 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    - zmiany budŜetu gminy i miasta na 2011 rok 
    - powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 
    - ustalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego w Jastrowiu 
    - udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła 
    - zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
    - zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia 
w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy Kieniewicza 
     - zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla 
Jedności Robotniczej  
     - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ulicy 
 1 Maja i ulicy Aleja Wolności 
     - wyraŜenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego pomiędzy 
Gminą i Miasto Złotów a Gminą i Miastem Jastrowie w sprawie powierzenia wykonania 
zadań publicznych w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy i 
miasta Jastrowie 
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
6. Zakończenie 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
 



 2 

Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe 28.04.2011r. odbyło się posiedzenie Komisji 
Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, na którym obecny był 
Pan Andrzej Kacprzak- komendant OSP w Jastrowiu, Pan BłaŜej Redzimski- komendant 
Komisariatu Policji Jastrowiu i Pan Ryszard Król. Przedstawili kolejno obszerne 
sprawozdanie  o stanie ładu i porządku w gminie i mieście a następnie poprosił Panią 
Agnieszkę Kazberuk przewodniczącą komisji o informację. 
Radna Kazberuk poinformowała, Ŝe otrzymano pisemną informację z OSP a komendant 
Redzimski ustnie poinformował radnych o stanie bezpieczeństwa. Z informacji radni 
dowiedzieli się między innymi, Ŝe zmniejszyła się liczba włamań jednak nastąpił wzrost 
innych przestępstw, następnie poprosiła Andrzeja Kacprzaka o przedstawienie informacji na 
temat OSP. 
Pan Andrzej Kacprzak Komendant Miejsko-Gminny OSP w Jastrowiu przedstawił informację 
na temat „Stanu ochrony przeciwpoŜarowej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie” (zał nr 3) 
Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe gminy i miasta Jastrowie spoczywa na dwóch jednostkach: 
OSP Jastrowie i OSP Sypniewo. OSP Jastrowie liczy 20 członków a OSP Sypniewo liczy 15 
członków. Jednostki są finansowane z budŜetu gminy i zostały włączone do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Następnie Komendant przedstawił wyposaŜenie jednostek, 
statystykę wyjazdów oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie 
jednostek na przestrzeni lat 2005-2011. Dzięki obecności na sesji Komendanta Poligonu w 
Nadarzycach wyraził nadzieję na dobrą współpracę w likwidacji zagroŜeń na terenie 
Nadarzyc.W podsumowaniu podziękował Radzie Miejskiej, poprzedniemu Burmistrzowi, 
Zastępcy oraz innym instytucjom i Nadleśnictwu Jastrowie za zrozumienie potrzeb, 
codzienną współpracę i pomoc w rozwiązywaniu problemów. 
Radny Ludwisiak od Przewodniczącej Komisji Porządku chciał się dowiedzieć czegoś na 
temat zapobiegania zjawiskom patologii i narkomanii wśród młodzieŜy oraz w planie pracy 
komisji w miesiącu kwietniu miał być opracowany temat – kontrola dróg gminnych i 
powiatowych po okresie zimowym. 

Radna Kazberuk odpowiedziała, Ŝe problem patologii i narkomanii był omówiony przez 
Komendanta Redziamskiego na posiedzeniu komisji w dniu 28.04.2011r. Komendant 
przedstawił tylko informację ustną z adnotacją, Ŝe dane nie są do publikacji. Natomiast w 
sprawie stanu dróg odpowie Pan Burmistrz. 
Burmistrz poinformował, Ŝe razem z Przewodniczącą Rady Powiatu i Starostą w Wielki 
Czwartek objechali drogi powiatowe. Chcieli ocenić stan dróg po zimie oraz wykonanie 
inwestycji. Stan ogólny dróg po zimie jest tragiczny i poczynione zostały ustalenia odnośnie 
remontów a o tym powie Starosta. 
 
Starosta poinformował, Ŝe na prośbę burmistrza odbyła się wizytacja dróg powiatowych. Stan 
dróg jest tragiczny dlatego dwie brygady z Zarządu Dróg rozpoczęły łatanie dziur. 
Po kilku spotkaniach z wojewodą uzyskano informację, Ŝe jeŜeli w dalszym ciągu będzie 
aktywny Narodowy Program Przebudowy Dróg to rozpoczęta inwestycja „budowa drogi do 
Nadarzyc” będzie zgłoszona. Osobiście pilnuje jakości wykonania inwestycji, wykonanie 
poboczy nie jest zadawalające. W fatalnym stanie jest droga do Sypniewka, garb na środku 
drogi doprowadzi do tego, Ŝe droga będzie nieprzejezdna. Inwestycje, które muszą być 
dokończone będą dokończone. W sprawie chodniku na Zagórzu trwają negocjacje ile powiat 
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ma dołoŜyć środków. Dyrektor Arter ma przydzieloną kwotę środków i w jej ramach ma 
wykonywać bieŜące naprawy oraz odwodnienie na Zagórzu. W temacie PUP poinformował, 
Ŝe wysłano projekt na aktywizację zawodową bezrobotnych 45 plus na kwotę 1,5mln i jeŜeli 
zostanie pozytywnie zaakceptowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki to trzeba się 
będzie zastanowić jakie roboty publiczne uruchomić i środki przekazać do gmin. 
Ponadto Pan Starosta poinformował o rozbudowie oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego a 
następnie powiedział, Ŝe rozpoczęto społeczna debatę na temat utworzenia Domu Pomocy 
Społecznej na terenie powiatu. Z analiz przeprowadzonych przez PCPR wynika, Ŝe jest 
zapotrzebowanie na utworzenie takiej placówki. Na dzień 10 maja zaprosił na Powiatowy 
Dzień Edukacji, obecny będzie Dyrektor Departamentu z Ministerstwa Edukacji, zaprasza 
chętnych  do wysłuchania co ministerstwo ma do zaoferowania w temacie edukacji oraz do 
dyskusji. 
Starostwo ma pomysł aby  zagospodarować pustostany po placówkach oświatowych na 
terenie gminy Jastrowie. Jest pomysł na utworzenie MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii a 
burmistrz ma propozycję co do funkcjonowania stołówek a następnie poprosił o zadawanie 
pytań. 
Radny Bzowski powiedział, Ŝe rada sołecka składała wniosek o naprawę drogi do Nadarzyc. 
Wjazd i wyjazd z Sypniewa jest w fatalnym stanie, latem ze względu na duŜe ilości turystów 
jest wzmoŜony ruch w kierunku Bornego Sulinowa, pyta czy juŜ jakieś decyzje zapadły. 
Pan Starosta odpowiedział, Ŝe temat jest znany, jest wydane polecenie przeróbki 
skrzyŜowania i realizacja powinna nastąpić do wakacji. Natomiast będzie przeprowadzona 
dyskusja w temacie wycięcia drzew po jednej stronie drogi w kierunku Nadarzyc. 
Pani Agnieszka Kazberuk Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki 
Gminnej i Ochrony Środowiska powiedziała, Ŝe komisja drogi skontroluje w późniejszym 
terminie w bardziej dogodnym czasie. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe otrzymuje telefony z Nadarzyc, Ŝe wszyscy wiedzą kto 
kradnie a nic policja w tym kierunku nie robi. 
Komendant Redzimski odpowiedział, Ŝe wiedzą i robią. 
Burmistrz Wojtiuk przeczytał pismo GDDKiA w sprawie głównego skrzyŜowania (zał nr 4). 
Z pisma wynika, Ŝe czynione są starania o pozyskanie środków na sfinansowanie robót 
nawierzchniowych, do których zaliczony został odcinek drogi krajowej nr 11 obejmujący 
skrzyŜowanie. Drogi gminne kontrolowane są na bieŜąca i jeŜeli zachodzi taka potrzeba to 
ZECiUK wykonuje naprawy nawierzchni.  
Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała o znaczenie znaku przed urzędem, dokładnie 
chodziło jej o czas parkowania do 15 minut na miejscu dla niepełnosprawnych, w tym czasie 
niepełnosprawny nie jest w stanie załatwić spraw w urzędzie. 
Kierownik Sarna wytłumaczył, Ŝe znak został postawiony poniewaŜ pewna Pani w tym 
miejscu przez cały czas otwarcia sklepu parkowała swój samochód i miejsce dla 
niepełnosprawnych nie było dostępne. 
Pan Pułkownik Molik podziękował za zaproszenie na sesję, powiedział, Ŝe zdaje sobie sprawę 
z tego, Ŝe największy poligon lotniczy w Europie jest cięŜarem dla okolicznych mieszkańców, 
jednak niesie ze sobą wiele pozytywów. Jest otwarty na współpracę z władzami gminy oraz z 
OSP. Na zakończenie zaprosił radnych do odwiedzin poligonu w Nadarzycach gdzie będzie 
miał okazje zaprezentować specyfikę działań poligonu.  
Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Złotowie Grzegorz Gibaszek, który na 
wstępie przedstawił się a dalej opowiedział o  załoŜeniach jakie stawia sobie powiat w 
utrzymaniu bezpieczeństwa. Zadaniem policji jest utrzymanie stanu bezpieczeństwa na 
podobnym poziomie co w roku ubiegłym lub wyŜszym. Komendant podziękował 
burmistrzowi za podpisanie umowy na 12 tys. z przeznaczeniem na patrole płatne. Patrole 
piesze prowadzone są w Jastrowiu w dniach i miejscach najbardziej zagroŜonych. Na 
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lutowym spotkaniu ustalono gdzie znajdują się takie miejsca. Na drodze krajowej K-11 jest 
wzmoŜony ruch i potrzebna jest pomoc z powiatu. Komenda boryka się z problemami 
finansowymi, potrzebna jest pomoc w tym względzie. W budŜecie zaplanowano na zakup 
paliwa 150 tys. a w ubiegłym roku wydatkowano 190 tys. Aby zadbać o bezpieczeństwo 
potrzebne są odpowiednie fundusze. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
O godzinie 1705 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1720 wznowiono obrady. 
 
Ad. 4 
 
- projekt uchwały nr 30/2011 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta Jastrowie na 2011 
rok (zał nr 5) przedstawiła Pani Skarbnik: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się                                         o kwotę                         168.627 zł 
w tym: 
  1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę        10.842 zł 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę      136.785 zł 
3. Dochody własne      o kwotę        21.000 zł 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      266.040 zł 
       w tym: 
      1. Oświata i wychowanie     o kwotę       38.000 zł 
      2. Pomoc społeczna     o kwotę       57.058 zł 
      3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę     170.982 zł  
 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę     118.413 zł 
       w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia      o kwotę                118.413 zł 
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę       87.000 zł 
   w tym: 
   1. Budowa nawierzchni ulicy i chodnika ul. Zawiszy  
       w Jastrowiu      o kwotę       27.000 zł  
   2. Monitoring Placu Jana Pawła II    o kwotę       20.000 zł 
   3. Wykonanie fontanny na Placu Jana Pawła II  o kwotę       40.000 zł 
 
 
V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę       66.000 zł 
   w tym: 
   1. Budowa ul. 2 Lutego     o kwotę       56.000 zł  
   2. Zakup fontanny      o kwotę       10.000 zł 
 
Dokonuje się przeniesień  wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 38.957 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19/2011. 
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§ 2. Tworzy się rezerwy: 
       1) ogólną w wysokości    125.784 zł 
       2) celowe w wysokości    334.795 zł 
            a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego       80.000 zł 
            b) na zmianę wynagrodzeń  228.560  zł, 
            c) na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy  
                Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie   26.235 zł.  
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 31/2011 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w 
Jastrowiu (zał nr 6), Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe na posiedzeniach komisji 
zostali wybrani kandydaci na członków komisji doraźnej a sekretarz obrad przeczytał 
uchwałę. W tym miejscu radni podjęli dyskusję nad paragrafem 2 w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji. Pan Przewodniczący zaproponował, Ŝe później ogłosi przerwę 
podczas, której zbierze się komisja i wybierze Przewodniczącego. 
 
- projekt uchwały nr 32/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w 
Jastrowiu (zał nr 7) przedstawił Pan Przewodniczący informując, Ŝe szczegółowo był 
omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji i poprosił przewodniczących o 
informacje na temat głosowania. 
Poszczególni Przewodniczący poinformowali, Ŝe projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 33/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz  Gminy Piła 
(zał nr 8) przedstawiła Pani Sekretarz informując, Ŝe projekt niniejszej uchwały wynika stąd,  
Ŝe Gmina i Miasto Jastrowie  nie realizuje samodzielnie zadań wynikających z ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z zakresu  postępowania z 
osobami  nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w 
okolicznościach zagraŜających ich Ŝyciu lub zdrowiu albo zagraŜają zdrowiu lub Ŝyciu innych 
osób. Zadania te realizuje Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Pile przyjmując osoby z terenu gminy i miasta Jastrowie. 
Pismem z dnia 7 marca 2011r. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Pile wystąpił o udzielenie pomocy finansowej na realizację 
przedmiotowego zadania przedkładając kalkulację kosztów gotowości dyŜurowej Działu 
Opieki nad osobami nietrzeźwymi (stawka dzienna gotowości dyŜurowej – 20,03 zł. x 365 
dni = 7.310,00 zł. za rok 2011). 
Pytań nie było. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 34/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie (zał nr 9) Pan 
Przewodniczący poinformował, Ŝe projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach 
komisji, dodał takŜe, Ŝe w stosunku do innych miejscowości ceny wody i ścieków wzrosły 
nieznacznie. 
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Pytań nie było. 
 Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
-  projekt uchwały nr 35/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza 
(zał nr 10) przedstawił Pan Piotr Kozłowski informując, Ŝe wszczęta jest procedura zmiany 
planu ze względu na adaptacje cmentarza ewangelickiego na potrzeby cmentarza 
komunalnego oraz jednemu przedsiębiorcy trzeba zrekompensować niemoŜność postawienia 
budynku mieszkalnego. 
Pytań nie było. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 36/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Jedności Robotniczej i 
OkręŜnej (zał nr 11) przedstawił Pan Kozłowski informując, Ŝe wszczęto procedurę zmiany 
planu aby umoŜliwi ć właścicielom działek budowę domów według róŜnych projektów chodzi 
o ściany kolankowe, podpiwniczenie, kalenice oraz inne wnioski jakie wpłynęły. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 37/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ulicy 1 Maja i ulicy Aleja Wolności (zał nr 12). 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe jest to juŜ ostateczne zatwierdzenie planu i poprosił 
Pana Kozłowskiego o przedstawienie uchwały. 
Pan Piotr Kozłowski wyjaśnił, Ŝe procedura związana ze zmianą w planie trwała 2 lata, 
wniesiono 5 uwag i 1 po terminie. 4 uwagi rozpatrzono negatywnie a 1 pozytywnie. 
Pan Przewodniczący Przybylski dodał, Ŝe ta jedna uwaga, która wpłynęła po terminie to 
uwaga Pana Henryka Cybulskiego. Pan Cybulski napisał skargę do Przewodniczącego rady,  
po zapoznaniu się z przepisami Przewodniczący udzielił pisemnej odpowiedzi Panu 
Cybulskiemu. Pan Cybulski powoływał się na błędną informację zamieszczoną w lokalnej 
prasie, jednak gmina ze swojej strony dochowała wszystkich procedur zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W dniu dzisiejszym takŜe do biura rady wpłynęło pismo od Pana 
Cybulskiego jednak juŜ na początku pisma widać, Ŝe Pan Cybulski mija się z prawdą. 
Pytań nie było.  
Głosowanie: 
Za                    – 10 
Przeciw               -0 
Wstrzymało się  -3 
 
- projekt uchwały nr 38/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie Porozumienia 
Międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą i Miasto Złotów a Gminą i Miastem Jastrowie 
w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych z terenu gminy i miasta Jastrowie (zał nr 13) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
O godzinie 1755 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
W tym czasie zebrali się członkowie Komisji Statutowej w celu wyboru Przewodniczącego. 
O godzinie 1810 wznowiono obrady. 
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Pan Przewodniczący poprosił radnego sekretarza o przeczytanie uchwały w sprawie 
powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Jastrowiu i poinformował, Ŝe 
Przewodniczącym komisji został radny Ludwisiak. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe w dniu dzisiejszym mija 409 lat od kiedy Jastrowie 
otrzymało prawa miejskie. 
Odpowiedział radnemu Ludwisiakowi, Ŝe będąc na szkoleniu RIO zapytał o moŜliwość 
głosowania imiennego i uzyskał informację, Ŝe takie głosowanie i zapis cytowany wcześniej 
przez radnego dotyczy samorządu powiatowego. W samorządzie gminnym takie głosowanie 
jest moŜliwe jedynie jeŜeli dotyczy referendum. 
Zaprosił radnych na 12 i 19 maja na godz. 1400 w celu przyjęcia zaproszenia Nadleśniczego i 
Komendanta Poligonu w Nadarzycach. 
Burmistrz poprosił o wypełnienie ankiet jakie radni otrzymali. Związane są z opracowaniem 
nowej strategii. Napiszą ją fachowcy z WOKISS i jednym ze sposobów pozyskiwania danych 
jest wypełnienie ankiet. NaleŜy je dostarczyć do 15.05.2011r. Odbędą się jeszcze dwie 
publiczne dyskusje. Jest to bardzo waŜny dokument i dlatego prosi aby radni uczestniczyli w 
jego opracowaniu. 
Radny Ludwisiak podziękował za okazane zaufanie i wybranie go na Przewodniczącego 
Komisji Statutowej oraz obiecał, Ŝe postara się wykonywać obowiązki związane z pracą w 
komisji najlepiej jak potrafi. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe wpłynęło pismo mieszkańców ulicy Sikorskiego. 
Proszą o wykonanie nawierzchni ulicy, gdyŜ po połoŜeniu kanalizacji nie moŜna swobodnie 
po ulicy się poruszać. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe teŜ otrzymał pismo w tej sprawie. Ludzie tam mieszkający mają 
rację. Nie ma tam nawierzchni. Projekt na ulicę jest i jest pozwolenie budowlane. Trzeba 
tylko wykonać kosztorys i szukać środków na wykonanie inwestycji. JeŜeli wszystko dobrze 
się ułoŜy jest szansa, Ŝe jeszcze w tym roku nawierzchnia zostanie wykonana. 
Radna Kazberuk poinformowała, Ŝe na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, 
Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska obecny był Ryszard Król członek Komisji 
Bezpieczeństwa w powiecie a na sesji obecna jest radna Harbuzińska-Turek przedstawiciel 
rady do Społecznej Rady Szpitala Powiatowego w Złotowie i prosi aby poinformowali 
zebranych o decyzjach związanych z funkcjonowaniem CPR. 
Ryszard Król powiedział, Ŝe wojewoda wycofał się z decyzji likwidacji CPR w Złotowie i 
będzie funkcjonować co najmniej do 31.04.2012 roku. 
Dyrektor Ośrodka Kultury zaprosił radnych na Rajd Kajakowy Śladami Jana Pawła II. 
Oprócz trasy kajakowej jest trasa rowerowa. O godzinie 1200 odprawiona zostanie msza 
papieska. 
W dniu 14.05.2011r. odbędzie się Bieg o Uśmiech Dziecka i na dystansie 800m zaplanowany 
jest bieg VIP-ów. 
 W dniach 28-29.05.20011r. odbędą się Dni Jastrowia. 28.05.2011r. w amfiteatrze odbędzie 
się przegląd zespołów młodzieŜowych a wieczorem występ zespołu Mafia. W dniu 
29.05.2011r.  na bocznym boisku Polonii odbędzie się festyn. Powinno być około 30 
wystawców, ma się odbyć koncert orkiestry wojskowej, występy zespołów folklorystycznych 
i mają być róŜne atrakcje dla dzieci. 
Pan Przewodniczący Przybylski poinformował, Ŝe odwiedzili go przedstawiciele 
Stowarzyszenia Satori z prośbą o zwiększenie środków przyznanych przez gminę. Pokazali 
listę 140 zawodników klubu. Poprosił o zwiększenie środków i poinformował o duŜym 
zaangaŜowaniu rodziców. 
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Z-ca Burmistrz Jerzy Klimczak odpowiedział, Ŝe rozdana została pierwsza tura środków w 
kwocie 140tys. Kluby sportowe składały wnioski o przyznanie środków i musiały mieć w 
swoich budŜetach zagwarantowane co najmniej 10% środków własnych. Stowarzyszenie 
Satori wnioskowało między innymi o przyznanie środków na zakup maty oraz organizację 
turnieju karate oraz na sfinansowanie wyjazdu zawodników na mistrzostwa. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami środki moŜna przyznać na funkcjonowanie sportu na terenie 
gminy. Następnie przeczytał informację zamieszczoną na stronach BIP o kwotach jakie 
zostały przyznane wszystkim wnioskującym. Do 31.07.2011r. dofinansowanie naleŜy 
rozliczyć. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe są duŜe dysproporcje w kwotach przyznanych środków. 
Widać, Ŝe gmina faworyzuje jedną dyscyplinę sportową. Stowarzyszenie ma wyniki na skalę 
międzynarodową, moŜe komisja zweryfikuje swoje stanowisko i znajdzie dodatkowe środki. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe nie podoba mu się stwierdzenie Z-cy Burmistrza, Ŝe 
dotowane będą tylko akcje sportowe, które odbywają się na terenie gminy Jastrowie. Jednak 
podczas wyjazdów na zawody uzyskuje się teŜ wyniki sportowe. 
Burmistrz przypomniał radnym, Ŝe podjęli uchwałę o finansowaniu sportu. Satori zwracało 
się bezpośredni do niego o pomoc finansową, między innymi rodzice z gminy Tarnówka 
zwracali się o takie dofinansowanie. Zapytał wtedy dlaczego z gminy Tarnówka nie otrzymali 
dofinansowania. Naszym zadaniem jest finansowanie sportu na terenie gminy. W ubiegłym 
roku Satori otrzymało 16tys. dofinansowania a teraz za I półrocze prawie 9tys. Wyniki 
sportowców cieszą. W ubiegłym roku Pan Gawlik zatrudniony był jako instruktor w tym juŜ 
nie jest zatrudniony. Na dofinansowanie ogłoszono konkurs, Satori chciało 46tys. inni teŜ 
chcieli więcej. Jedynie Gimnasion i Sambor Samborsko dostały 100%. Gimnazjaliści teŜ 
odnoszą w siatkówce sukcesy. 
Radny Kruszyński poprosił o znalezienie pewnej kwoty z przeznaczeniem na dokarmianie 
bezdomnych zwierząt. Jest to jedno z zadań gminy. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w 
pewnych kwestiach wyręcza gminę. Sterylizacja kotów daje wyniki. W zeszłym roku 
Towarzystwo otrzymało 11tys plus 1% z podatku dochodowego i  pewną kwotę od 
sponsorów. W tym roku otrzymali 5tys. i juŜ je wykorzystali. Zwrócono się do niego aby 
naświetlić problem. Prosi o określenie się radnych czy zgadzają się na zwiększenie środków. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝeby złoŜyć wniosek formalny do burmistrza i na komisjach 
podjąć dyskusję. 
Burmistrz poinformował, Ŝe na opiekę nad zwierzętami w budŜecie przeznaczono 40tys. z 
tego na utrzymanie psów w schronisku 35tys. Często się zdarza, Ŝe trafiają do nas psy spoza 
naszej gminy. Dzienne utrzymanie psa w schronisku kosztuje 8zł. Nie jest więc zwolennikiem 
oddawania psów do schroniska. JeŜeli komuś się zwierzę znudziło jest jeszcze moŜliwość 
eutanazji. Przedstawił zestawienie faktur jakie płacimy za usługi weterynaryjne za 
Towarzystwo. Do Pani Prezes zostało wysłane pismo, Ŝe na wydatki Towarzystwa 
przeznaczono 5tys. i została ta kwota juŜ  prawie wykorzysta. Przyznanie dodatkowych 
środków musi być zapisane w zmianach do budŜetu i muszą być zaakceptowane przez 
radnych. JeŜeli będzie taka wola radnych to dodatkowe środki trzeba będzie znaleźć. Jednak 
odebrał wiele negatywnych sygnałów miedzy innymi od mieszkańców bloku nr 40 przy ul. 
Mickiewicza. Rozmawiał takŜe o czipowaniu psów, podczas szczepień na wściekliznę. Koszt 
takiego czipa to około 13-15zł. Dotyczyło by to około 150 zgłoszonych psów. Proponował 
aby Towarzystwo zbierało podatek od posiadania psów ale nie została propozycja przyjęta. 
Radny Kruszyński ponowił jednak prośbę o przyznanie środków dodatkowych, zwierzęta są 
pod kontrolą a Towarzystwo często zamiast oddawać zwierzęta do schroniska znajduje dla 
nich dom i gmina na tym oszczędza. Przypomina, Ŝe to są obowiązki gminy i przyznanie 
dodatkowych 5-6tys. pozwoliłoby na ograniczenie problemu bezdomnych zwierząt. 
Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Ludomirze Ostrowskiej mieszkance Jastrowia. 



 9 

Pani Ostrowska podziękowała za udzielenie głosu i na wstępie poparła działania 
Towarzystwa i poprosiła o dalszą akceptację działania. W dalszej części swojej wypowiedzi 
mówiła o bałaganie panującym w mieście i wandalizmie na cmentarzu niemieckim. Wycinane 
są stare drzewa a widziała teŜ, Ŝe ktoś pod drzewami rozpalił ognisko i ich pnie są nadpalone. 
Poprosiła o ustawienie pojemników na szkło i papier przy śmietniku naleŜącym do bloku 40 
przy ulicy Mickiewicza. 
Głos zabrał Pan Manfred Kreisel, Niemiec, który od pięciu lat mieszka w Jastrowiu, 
podziękował Pani Ostrowskiej za troskę o cmentarz niemiecki a następnie zwrócił uwagę na 
nieporządek jaki panuje wokół naszych pięknych jezior. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe aktualnie cmentarz niemiecki jest w trakcie 
zagospodarowywania i podziękował gościowi za troskę i sygnały. 
Pismo Pana Cybulskiego przekazał Komisji Rewizyjnej a pismo w sprawie ulicy Sikorskiego 
Komisji BudŜetowej. 
Prezes Białas odpowiedział Pani Ostrowskiej, Ŝe w sprawie segregacji i ustawienia 
pojemników przy śmietniku powinna się zwrócić do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
Więcej wniosków nie było więc o godzinie 1915 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek 
VIII sesji Rady Miejskiej został wyczerpany i zamknął jej obrady. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


