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Protokół nr X sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
 w dniu 30 czerwca 2011r. w godzinach 1600-1730 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecni radni: Prokopowicz, Ośka) 
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 
- Przewodnicząca Rady Powiatu 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
-  Sołtysi 
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie  
-  prasa 
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b 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 Ludwisiaka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczy przedstawił porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Informacja ZECIUK z działalności za 2010 rok 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta  Jastrowie na lata 2011 - 2022  
    - zmiany budŜetu gminy i miasta na 2011 rok 
    - wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
    - powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
    - opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę i Miasto Jastrowie 
    - zmieniająca uchwałę Nr 156/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. 
w sprawie diet radnych. 
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
6. Zakończenie 
W związku z tym, Ŝe jest wprowadzono do porządku obrad nową uchwałę Pan 
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie porządku. 
Porządek przyjęto jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz Piotr Wojtiuk przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe jeŜeli będą pytania to prosi o zadawanie ich kiedy 
przejdzie do pkt 4 i 5 porządku obrad. 
 
Ad. 3 
Informacja ZECIUK z działalności za 2010 rok (zał nr 3). 
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Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe informację szczegółowo złoŜył Pan Prezes Grzegorz 
Białas na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20.06.2011r. i następnie poprosił 
Przewodniczących komisji o informację o wynikach głosowania: 
Informacja została przyjęta przez wszystkie komisje jednogłośnie. 
 
Pan Przewodniczący oddał głos Pani Jadwidze Harbuzińskiej-Turek Przewodniczącej Rady 
Powiatu, która podziękowała za zaproszenie na sesję i poinformowała, Ŝe został 
rozstrzygnięty Konkurs o Nagrodę Powiatu Złotowskiego.  Na 46 osób zgłoszonych do 
Konkursu 9 było z Jastrowia. Nie wszyscy uczestniczyli w uroczystości rozdania nagród w 
Złotowie i dlatego razem z Burmistrzem chce uhonorować te osoby. 
Gratulacje i kwiaty zostały wręczone Pani Barbarze Rzemykowskiej nominowanej w 
kategorii Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna i Bezpieczeństwo Publiczne oraz Panu 
Adamowi Chamier-Ciemińskiemu w kategorii Sport, Turystyka i Rekreacja a takŜe Panu 
Krzysztofowi Kaneckiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jastrowie w kategorii Ochrona 
Środowiska, Rolnictwo Leśnictwo. 
Pani Przewodnicząca poinformowała, Ŝe oprawę artystyczną gali przygotowało Publiczne 
Gimnazjum z Jastrowia i była bardzo dumna z uczniów. 
Pan Nadleśniczy serdecznie podziękował za zgłoszenie i wręczenie nagrody i poinformował, 
Ŝe nie mógł być obecny na Gali poniewaŜ przebywał w tym czasie w delegacji. 
 
Ad. 4 
- uchwała nr 46/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta  
Jastrowie na lata 2011 – 2022 (zał nr 4) przedstawiła pani Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Sekretarz obrad przeczytał uchwałę. 
Głosowanie: 
Za                       - 12 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   1 
 
- uchwała nr 47/2011 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta Jastrowie na 2011 rok (zał nr 
5) Przedstawiła pani Skarbnik 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się                                         o kwotę                         238.570 zł 
w tym: 
  1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków o których  
    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,  
    lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich o kwotę      219.995 zł 
 
2. Dochody własne      o kwotę        18.575 zł 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się                                 o kwotę                         141.425 zł 
w tym: 
     1. Ze sprzedaŜy majątku     o kwotę      141.425 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      336.515 zł 
       w tym: 
      1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę       12.000 zł 
      2. Pomoc społeczna         o kwotę         9.100 zł 
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      3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     o kwotę     210.895 zł 
      4. Edukacyjna opieka wychowawcza                  o kwotę         4.390 zł  
      5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      o kwotę       10.000 zł 
      6. Kultura fizyczna         o kwotę       90.130 zł 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się        o kwotę     126.520 zł 
       w tym: 
      1. Turystyka          o kwotę       20.130 zł 
      2. Administracja publiczna        o kwotę       12.000 zł 
      3. RóŜne rozliczenia          o kwotę                  70.000 zł 
      4. Oświata i wychowanie         o kwotę         4.390 zł 
      5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     o kwotę       20.000 zł 
 
 
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się     o kwotę             170.000 zł 
   w tym: 
   1.Zakup nieruchomości w Jastrowiu przy  
      ul. 10 Pułku Piechoty 19                 o kwotę             160.000 zł  
   2. Zakup wyposaŜenia na gminne place zabaw    o kwotę               10.000 zł 
Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczących komisji o przedstawienie wyników 
głosowania na posiedzeniach komisji: 
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej 
Za                      -3 
Wstrzymało się -1 
 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych 
Za-5 
 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska 
Za                       -3 
Wstrzymało się -1 
 
Radny Ludwisiak poprosił o wyjęcie z porządku obrad pkt. V, poz. 2 uchwały, chodzi o zakup 
nieruchomości przy ul. 10 Pułku Piechoty 19 -kwota 160tys. Chce, Ŝeby ta sprawa powróciła 
na następnej sesji, chciałby wystąpić o jeszcze jedną ekspertyzę prawną i dalej wyjaśnił na 
czym polega wada prawna tej nieruchomości oraz mówił o potrzebie znalezienia 
dodatkowych środków na potrzeby adaptacji pomieszczeń na mieszkania. Na zakończenie 
dodał, Ŝe rezygnując z zakupu moŜnaby więcej środków przeznaczyć na sport. 
Głos zabrał Pan Burmistrz mówiąc, Ŝe sprawa tej nieruchomości była omawiana juŜ 
wielokrotnie, były przeprowadzane wizje, prosił radnych o opinię. Prawda jest taka, Ŝe na 
dzień dzisiejszy tylko dzięki dobrej woli Pana Kamińskiego mieszkające tam osoby mogą 
poruszać się swobodnie po nieruchomości. Jest opinia rzeczoznawcy majątkowego Pana 
Furmana wraz z mapką. Zapytał radnego Ludwisiaka czy chodzi mu o to aby w ekspertyzie 
zawrzeć pytanie co się stanie jeŜeli Pan Kamiński nie pozwoli poruszać się po terenie 
nieruchomości. Następnie poinformował, Ŝe po sugestiach radnych o obniŜenie ceny 
nieruchomości poprosił Pana Kamińskiego o przedstawienie ostatecznej oferty. Powiedział 
teŜ, Ŝe nie jest zwolennikiem zakupu tej nieruchomości ale mieszkają tam 2 rodziny i co z 
nimi będzie kiedy Pan Kamiński lub osoba, która kupi tę nieruchomość będzie robił róŜne 
złośliwości. Przypomniał, Ŝe oprócz mieszkań gmina kupuje takŜe budynek gospodarczy oraz 
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sporą działkę. Kwota 160tys. to jest kwota razem z kosztami notarialnymi. Koszty adaptacji 
pomieszczeń zaleŜą od standardu jaki przyjmiemy. Uzyskujemy trzy mieszkania 
jednopokojowe z kuchnią i łazienką. Oprócz tego budynek gospodarczy, który moŜna 
zaadaptować na mieszkania socjalne. Decyzja naleŜy do radnych czy kupić tą nieruchomość. 
JeŜeli nie kupimy tej nieruchomości nie wiadomo co będzie z mieszkającymi tam ludźmi. Pan 
Kamiński miał uzgodnienia co do kupna jeszcze z poprzednim Burmistrzem Sikorą. 
Przypomniał, Ŝe jest tam jeszcze jedno mieszkanie juŜ wykupione i po raz kolejny zapytał co 
będzie z mieszkającymi tam ludźmi. 
Radny Ludwisiak odpowiedział, Ŝe nie neguje słuszności uregulowania tej sprawy. Wnioskuje 
o sporządzenie ekspertyzy bo być moŜe są inne moŜliwości załatwienia tej sprawy. Prosi więc 
o przeniesienie głosowania na następną sesję. JeŜeli z ekspertyzy będzie wynikało, Ŝe trzeba 
kupić tę nieruchomość to gmina kupi. 
Radnego Ludwisiak poparł radny Kruszyński mówiąc, Ŝe na zakup nieruchomości 
przeznaczone są środki publiczne a wycena nieruchomości jest sprzed 2 lat. Widzi potrzebę 
zakupu nieruchomości ale za cenę aktualną. 
Z radnym Kruszyńskim co do wyceny nieruchomości nie zgodził się radny Gawluk 
argumentując, Ŝe jest wolny rynek i w obrocie prywatnym moŜna uzyskiwać ceny jakie 
właściciel Ŝąda. 
Burmistrz powiedział, Ŝe wycena z 2009 roku wynosiła 158668,00zł na co jest sporządzony 
operat i zapytał czy składając wniosek radni myślą, Ŝe w 2011 roku cena będzie niŜsza i 
wyjaśnił na jakich zasadach sporządza się operaty szacunkowe nieruchomości i na 
zakończenie po raz kolejny powtórzył, Ŝe gmina kupując nieruchomość zyskuje 3 mieszkania 
oraz zapewnił, Ŝe gmina nie straci na tej transakcji. 
Pan Przewodniczący zapytał czy gmina wynajmuje jakieś nieruchomości. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wynajmujemy i płacimy odszkodowania za nieprzyznanie lokali 
mieszkalnych tam gdzie są wyroki eksmisyjne i prywatni właściciele. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe w dzisiejszych czasach ceny na rynku dyktuje popyt i podaŜ. 
Omawiana nieruchomość była wystawiona do sprzedaŜy na wolnym rynku ale chętny do 
kupna się nie znalazł po czym po raz kolejny poprosił o wstrzymanie się na kolejny miesiąc i 
poczekanie na ekspertyzę bo moŜe ona pokaŜe inną drogę rozwiązania sytuacji. 
Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku radnego Ludwisiaka: 
Głosowanie: 
Za                      – 3 
Przeciw               -9  
Wstrzymało się - 1 
 
Głosowanie nad uchwałą: 
Za                      – 10 
Przeciw               -  3  
Wstrzymało się   - 0 
 
O godzinie 1655 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1705. 
 
- uchwała nr 48/2011 w sprawie wyraŜenia zgony na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 6) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwała została omówiona 
na wspólnym posiedzeniu komisji i poprosił radnego sekretarza o przeczytanie. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
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- uchwała nr 49/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
(zał nr 7) Pan Przewodniczący poprosił o przeczytanie uchwały radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 50/2011 w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie (zał nr 8) ) przedstawił Z-ca 
Burmistrza Jerzy Klimczak. 
Zmiana w stosunku do poprzedniej propozycji jest w § 3, który teraz brzmi: 
„Ustala się opłatę miesięczną za usługę, o której mowa w §1 pkt 2, w wysokości 12,00 % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”  
oraz w § 4, który brzmi: „W przypadku korzystania ze świadczeń określonych w §1 pkt 2 
przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłatę określoną w §3 obniŜa się o 50% w 
przypadku drugiego dziecka oraz zwalnia się z opłaty trzecie i kaŜde kolejne dziecko”. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 51/2011 zmieniająca uchwałę Nr 156/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
27 stycznia 2009r. w sprawie diet radnych (zał nr 9) przeczytał radny sekretarz. 
Pan Przewodniczący poprosił radnego Kruszyńskiego jako wnioskodawcę uchwały o 
uzasadnienie. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe jest wiceprzewodniczącym komisji i z jego wiedzy wynika, 
Ŝe w wielu gminach stanowisko wiceprzewodniczącego nie istnieje. JeŜeli ktoś godzi się aby 
stanowisko wiceprzewodniczącego piastować niech to będzie stanowisko honorowe. 
Stanowisko wiceprzewodniczącego czasami jest potrzebne i dlatego w projekcie uchwały nie 
chodzi o likwidację funkcji wiceprzewodniczącego ale o zrównanie jego diety z dietą radnego 
bez funkcji. Oszczędności z tym związane moŜna przeznaczyć np. na rozbudowę placów 
zabaw. 
Radny Ludwisiak poprosił Pana Przewodniczącego aby w protokole z sesji było zapisane jak, 
który radny głosował. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe jeŜeli ktoś chce aby było wiadomo jak głosował to 
prosi aby złoŜyć na piśmie zdanie odrębne w biurze rady. I wtedy będzie zapis w protokole. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      – 4 
Przeciw               -7  
Wstrzymało się – 2 
 
Ad. 5 
Radna Kazberuk powiedziała, Ŝe w najbliŜszą sobotę organizowany jest festyn, na którym 
będą zbierane fundusze na leczenie i rehabilitację Marysi Piechowskiej, proponuje aby radni 
wspomogli Marysię finansowo i zorganizowali zbiórkę pieniędzy.  
Radny Gawluk złoŜył wniosek do Telekomunikacji Polskiej o naprawę i przegląd studzienek 
na ul. śymierskiego i Konopnickiej. 
Pan Przewodniczący zapytał radną Kazberuk o techniczne sprawy zbiórki pieniędzy. 
Radna Kazberuk odpowiedziała, Ŝe teraz na sesji zbierze od obecnych pieniądze i przekaŜe je 
do biura rady a później zostaną wpłacone na konto na leczenie i rehabilitację Marysi. 
Sołtys sołectwa Brzeźnica zaprosił wszystkich obecnych na festyn, który odbędzie się 
9.07.2011r. 
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Radny Bzowski zapytał Dyrektora Puzio jak zaawansowane są prace w sprawie 
dofinansowania budowy wiaty w Sypniewie. Na zebraniu sołeckim padł wniosek aby 
szczegółowo rozwaŜyć wszystkie aspekty techniczne budowy wiaty i nie popełnić błędów 
takich jak przy remoncie WDK, gdzie na sali nie ma światła dziennego, odpowiedniej 
wentylacji a nawet klimatyzacji. 
Dyrektor Puzio odpowiedział, Ŝe na stronach internetowych urzędu umieszczono zaproszenie 
do składania ofert. Wartość przedsięwzięcia wynosi 50tys. z czego 21900,00zł to jest 
dofinansowanie z Naszyjnika Północy. Wiata ma być dość duŜa bo około 100m2 powierzchni, 
ma być zadaszona, mają być ławy, kominek. Projekt jest gotowy ale na etapie wykonawstwa 
moŜna zaprowadzić zmiany i jest otwarty na pomysły. 8.07.2011r. upływa termin składania 
ofert i jedynym kryterium jest cena. Wiata ma być wykonana do 31.08.2011r. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe w lipcu sesji nie będzie a następna przewidywana jest 
około 29.08.2011r. i następnie złoŜył obecnym Ŝyczenia udanego wypoczynku. 
Radny Kruszyński zapytał kiedy będzie głosowanie nad protokołem z poprzedniej sesji. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe na początku sesji zawsze informuje, Ŝe jeŜeli do końca 
sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół jest przyjęty.  
PoniewaŜ nie ma pewności czy dzisiaj o tym poinformował jeszcze raz pyta czy są jakieś 
uwagi.  
Nie było. 
 
Więcej pytań nie było i o godzinie 1730 Pan Przewodniczący ogłosił, Ŝe porządek obrad został 
wyczerpany i zamknął posiedzenie X sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 
 
 
 
 
 


