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Protokół nr XI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
 w dniu 1 września 2011r. w godzinach 1600-1800 

 
W sesji uczestniczyło 14 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz, spóźniony radny Kruszyński) 
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 
- radni powiatowi- Runge i Sikora 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
-  sołtysi 
-  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 radną Annę Ośka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił zmieniony porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
     - zmiany budŜetu gminy i miasta na 2011 rok, 

           - w sprawie utworzenia StraŜy Miejskiej Gminy i Miasta Jastrowie, 
           - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu     

  postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej realizacji, 
- zmieniająca Uchwałę Nr 17/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27   
  stycznia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  
  i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu  
  Narkomanii na 2011 rok, 
- wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, 
- wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

   4. Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 
   5. Zakończenie. 
Zmieniony porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Więcej informacji udzielił o spotkaniu z Dyrektorem  z GDDKiA w Poznaniu, w którym 
uczestniczył razem z Przewodniczącą Rady Powiatu i Starostą Złotowskim. Z informacji 
uzyskanych wynika, Ŝe obwodnicy w najbliŜszej przyszłości nie będzie natomiast we 
wrześniu będą wykonywane prace związane z przebudową skrzyŜowania. Jest potrzeba 
powstania większej ilości parkingów i nowych chodników i niestety gmina musi 
partycypować w kosztach. 
Następnie poinformował, Ŝe na zaproszenie Burmistrza miasta partnerskiego Bonyhad na 
Węgrzech przebywała w dniach 12-14.08.2011r. delegacja w składzie: Pani Sekretarz, Pan 
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Przewodniczący Rady Miejskiej, Zastępca Burmistrza i Burmistrz. Na zlecenie gminy 
Stowarzyszenie „Horyzont” przygotowało prezentację, która została pokazana w Bonyhad i 
bardzo się podobała. 
Pani Sekretarz zaprezentowała obecnym na sesji prezentację, która była pokazywana w 
Bonyhad a Pan Burmistrz w trakcie prezentacji odpowiedział radnemu Gawlukowi, Ŝe 
wystosowano do Telekomunikacji pismo w sprawie oczyszczenia studzienek i 
Telekomunikacja uznała, Ŝe wymianie podlegają tylko dwie studzienki natomiast pozostałe 
studzienki gmina przy pomocy pracowników interwencyjnych wyremontowała. 
Poinformował takŜe, Ŝe wystosowano pismo do PKP w sprawie remontu przejścia na perony 
na dworcu i stanu dworca po czym przeczytał odpowiedź, z której wynika, Ŝe przejścia 
zostały oczyszczone z zalegającego gruzu oraz, Ŝe zostało zlecone firmie zewnętrznej 
wykonanie metalowych barier zamykanych na kłódki w celu zabezpieczenia wejść do tunelu. 
Kolejna sprawa to sprawa drogi wojewódzkiej, na której ostatnio doszło do wielu wypadków. 
Poza nadmierną prędkością na pewno stan nawierzchni jest takŜe przyczyną tych wypadków. 
Interweniowaliśmy o poprawę nawierzchni ale odpowiedzi do tej pory nie było. Jedyną 
reakcją jest znak mówiący, Ŝe będzie fotoradar. Nie satysfakcjonuje nas to i będziemy 
monitować w sprawie poprawy nawierzchni dalej. 
Kolejną sprawą o jakiej powiedział Burmistrz jest informacja o utworzeniu 4 oddziału klas 
pierwszych. 
O godzinie 1630 przyszedł radny Kruszyński. 
Następnie Pani Sekretarz przedstawiła prezentację z półkolonii zorganizowanej ze środków 
alkoholowych. Prezentację przygotowała  Pani Agnieszka Łączna. Półkolonia odbyła się w 
dniach 18-29 lipca 2011r., od poniedziałku do piątku, tj. 10 dni roboczych, od godz. 1000 do 
1500 w siedzibie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób uzaleŜnionych i 
współuzaleŜnionych od alkoholu w Jastrowiu. W półkolonii uczestniczyły dzieci z klas IV-VI 
szkoły podstawowej oraz szkoły gimnazjalnej, w sumie 30-cioro dzieci, 2 grupy 15-osobowe. 
Zatrudniono na czas półkolonii 2 wychowawców, 1 kierownika wypoczynku, 1 terapeutę 
uzaleŜnień oraz 1 panią sprzątaczkę. 
KaŜda grupa z osobna miała codziennie 1,5 godzinne zajęcia z terapeutą. W pozostałym 
czasie kaŜda grupa miała swojego wychowawcę, który sprawował opiekę i prowadził zajęcia.  
Po skończonych prezentacjach Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań. 
Pytań nie było. 
 
Ad. 3 
- uchwała nr 51/2011 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2011 rok (zał nr 3) 
przedstawiła pani Skarbnik: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się                                         o kwotę                            37.813 zł 
    w tym: 
    1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
     realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        37.813 zł 
      
II. Dochody majątkowe zwiększa się                                 o kwotę                           15.777 zł 
w tym: 
     1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację  
         inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę        15.777 zł 
          
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     185.404 zł 
       w tym: 
      1. Administracja publiczna    o kwotę       20.000 zł 
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      2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę         3.000 zł 
      2. Oświata i wychowanie         o kwotę     123.510 zł 
      4. Pomoc społeczna         o kwotę       14.000 zł      
5. Edukacyjna opieka wychowawcza        o kwotę       24.894 zł  
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się       o kwotę     131.814 zł       
w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia - rezerwy        o kwotę                131.814 zł 

- rezerwa ogólna zwiększa się o           + 11.746 zł 
- rezerwa celowa zmniejsza się o       - 143.560 zł 
 w tym: 

   • z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się o       + 5.000 zł 
 • na wynagrodzenia zmniejsza się o     - 148.560 zł 
Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie informacji jak głosowały poszczególne 
komisje: 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej: 
Za- jednogłośnie 
 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska: 
Za- jednogłośnie 
 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych:  
Za- jednogłośnie 
 
Głosowanie: 
Za                     - 14 
Przeciw              - 0 
Wstrzymało się  -0 
 
- uchwała nr 52/2011w sprawie utworzenia StraŜy Miejskiej Gminy i Miasta Jastrowie (zał 
nr 4). 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach 
komisji i poprosił o przedstawienie wyników głosowania na poszczególnych komisjach: 
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej: 
Za- jednogłośnie 
 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska: 
Za- jednogłośnie 
 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych:  
Za- jednogłośnie 
Pytań nie było. 
Radna sekretarz przeczytała projekt uchwały 
 
Głosowanie: 
Za                     - 14 
Przeciw              - 0 
Wstrzymało się  -0 
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- uchwała nr 53/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu 
postępowania w   sprawie udzielenia  dotacji oraz sposobu jej rozliczania (zał nr 5) 
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe zmieniła się ustawa prawo wodne i zostały określone zasady 
udzielania dotacji dla spółek wodnych. O udzielenie dotacji celowej mogą ubiegać się spółki 
wodne realizujące zadania na terenie gminy i miasta Jastrowie. Spółki wodne zajmują się 
melioracją rowów na terenie gminy i miasta oraz pracami przy rzeczce. Ostatnia dotacja 
udzielona spółce to 5tys. 
Pytań nie było. 
 
Głosowanie: 
Za                     - 14 
Przeciw              - 0 
Wstrzymało się  -0 
 
- uchwała nr 54/2011 zmieniająca Uchwałę Nr 17/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
27 stycznia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok (zał nr 6). Pan Przewodniczący 
poinformował, Ŝe została szczegółowo omówiona na posiedzeniach komisji i poprosił o 
przedstawienie wyników głosowania na poszczególnych komisjach: 
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej: 
Za- jednogłośnie 
 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska: 
Za- jednogłośnie 
 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych:  
Za- jednogłośnie 
Pytań nie było. 
Radna sekretarz przeczytała projekt uchwały 
 
Głosowanie: 
Za                     - 14 
Przeciw              - 0 
Wstrzymało się  -0 
 
O godzinie 1650 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1700. 
 
- uchwała nr 55/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 7) Pan Przewodniczący poprosił o przeczytanie radą sekretarz. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     - 14 
Przeciw              - 0 
Wstrzymało się  -0 
 
- uchwała nr 56/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 8) Pan Przewodniczący poprosił o przeczytanie radą sekretarz. 
Pytań nie było. 
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Głosowanie: 
Za                     - 14 
Przeciw              - 0 
Wstrzymało się  -0 
 
Ad. 4 

Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe wpłynęło pismo rodziców w sprawie utworzenia 4 
oddziału klasy pierwszej ale Burmistrz wcześniej poinformował, Ŝe sprawa jest juŜ 
załatwiona. 
Z-ca Burmistrza dodał, Ŝe rodzice do dnia 5.09.2011r. w związku z tym, Ŝe klasy pierwsze są 
mniej liczne mogą jeszcze zapisywać sześciolatków. 
Radny Ludwisiak poruszył temat specjalnych stref ekonomicznych. Poinformował, Ŝe do 
urzędu wpłynęło pismo ze Słupskiej Strefy Ekonomicznej i urząd był przychylnie do 
propozycji zawartych w piśmie nastawiony a następnie zapytał co się stało, Ŝe Jastrowie do tej 
strefy nie przystąpiło i czy ponowiliśmy chęć przystąpienia do takiej strefy. Radny poprosił 
Burmistrza o odpowiedź i powiedział, Ŝe mogliby wypracować wspólne stanowisko i jeŜeli 
nie do tej strefy to są jeszcze inne do których warto przystąpić. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wpłynęły dwa zapytania – z Pomorskiej Strefy Ekonomicznej i ze 
Słupskiej Strefy Ekonomicznej. Zapytania dotyczyły tego czy chcemy uczestniczyć w 
procesie rekrutacji oraz czy mamy tereny inwestycyjne. Wypełniliśmy ankiety i przesłaliśmy 
je do obu podmiotów. Od jednej z firm otrzymaliśmy podziękowania za złoŜenie oferty i 
informację, Ŝe oferta nasza zostanie umieszczona w bazie danych i w przyszłości moŜe wrócą 
do tematu. Od drugiego podmiotu nie otrzymaliśmy do dzisiaj odpowiedzi. Takie pisma 
wpłynęły do wszystkich sąsiednich powiatów i z prasy Burmistrz dowiedział się, Ŝe taka 
podstrefa powstała w Pile. W Polsce jest kilkanaście miejsc gdzie są takie strefy i są teŜ 
podstrefy między innymi w Wałczu. Korzyści z utworzenia takiej podstrefy są takie, Ŝe rada 
ustaliła mniejsze podatki dla firm, które chciałyby zainwestować. Jastrowie nie jest zbyt 
atrakcyjnym terenem dla inwestorów. Wpływają zapytania od inwestorów na temat terenów 
inwestycyjnych. Posiadamy kilka takich terenów np. działka na ul. Roosevelta, 
Grunwaldzkiej i Narutowicza. Działką na ul. Narutowicza jest zainteresowana firma, która 
chce budować biogazownię i jest to dobry teren dla takich celów. 
Aktualnie opracowywana jest oferta inwestycyjna, która będzie umieszczona na naszej stronie 
internetowej. Są zapytania od inwestorów ale jedynie na zapytaniach się kończy. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe dyrektor Słupskiej Strefy Ekonomicznej powiedział, Ŝe 
gminy powinny zabiegać o przystąpienie i jest to duŜa szansa dla mieszkańców bo mogłyby 
powstać nowe miejsca pracy. Następnie radny wyjaśnił jakie korzyści dla przedsiębiorców 
płyną z powstania takiej strefy ekonomicznej i podał przykłady małych gmin, które 
przystąpiły do takich  stref. Poinformował, Ŝe z rozmowy ze Starostą Złotowskim dowiedział 
się, Ŝe gmina jako jedyna posiada w Planie zagospodarowania przestrzennego tereny pod 
przemysł cięŜki. 
Burmistrz dopytywał radnego co rozumie pod pojęciem przemysł cięŜki. 
Radny odpowiedział, Ŝe chodzi o tereny przy tzw. gpz gdzie mogłyby powstać np. 
galwanizernie lub zakłady pracy, które potrzebują duŜych poborów mocy. 
Burmistrz powiedział, Ŝe jeszcze nie wiadomo czy ENEA wydałaby warunki do przyłączenia 
i podał przykład wiatraków, gdzie tak długo trawa uzgadnianie warunków z ENEĄ. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe szukał w Internecie terenów pod inwestycje na róŜnych 
portalach internetowych i znalazł gminę Ujście a Jastrowia nie znalazł. Na zakończenie 
poprosił aby przychylnie spojrzeć na jego propozycje. 
Burmistrz powiedział, Ŝe wielokrotnie podkreślał, Ŝe zaleŜy mu na tworzeniu nowych miejsc 
pracy ale realnie trzeba spojrzeć na sytuację a nie mówić o przemyśle cięŜkim, nie ma w 
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Jastrowiu kadry do takiej działalności. Firma ze Słupska mówi o zabieganiu przez gminy a 
polega to na tym, Ŝe chcą abyśmy zlecili opracowanie np. inwestycyjne, za które trzeba 
zapłacić około 60tys. 
Radny Witkowski powiedział, Ŝe tereny na ul. Grunwaldzkiej i Narutowicza mają jeden feler 
a mianowicie dojazd. Mieszkańcy skarŜą się na zbyt duŜy ruch na tych ulicach i trzeba się 
zastanowić nad rozwiązaniem tego problemu. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe trzeba się zastanowić czy chce się mieć nowe miejsca pracy czy 
spokój mieszkańców. JeŜeli Starosta chce nam pomóc w szukaniu inwestorów to chętnie taką 
pomoc przyjmiemy. Miał sygnały od przedsiębiorców aby zorganizować spotkanie bo mają 
róŜne pomysły na przyspieszenie rozwoju gminy i na takie spotkanie zaprasza radnych. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe takie strefy mają teŜ swoje ujemne strony i czasami 
prowadzą do upadłości juŜ istniejących przedsiębiorstw kosztem nowopowstających w strefie. 
 
Radny Bzowski zabrał głos w sprawie szkód łowieckich, które powodują duŜo strat w 
rolnictwie. Za szkody odpowiedzialne są koła łowieckie, które same te straty szacują i 
wypłacają odszkodowania. Szacowania są krzywdzące dla rolników i w wyniku złego 
szacowania mają duŜe finansowe straty. Prosi o uświadomienie rolnikom ich praw bo koła 
często wykorzystują ich niewiedzę. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe w tym temacie jest pole do popisu dla izb rolniczych. 
Burmistrz powiedział, Ŝe miał sygnały od rolników z Sypniewa, Nadarzyc, Kolonii 
Brzeźnicy. JeŜeli rolnik nie jest zadowolony z szacunku moŜe poprosić o mediacje organ 
gminy, o to aby doprowadzić do ugody. JeŜeli to nie dojdzie do skutku to pozostaje droga 
sądowa. Następnie poinformował, Ŝe 14.09.2011r. w urzędzie planowane jest spotkanie 
rolników z przedstawicielami izby rolniczej, na którym rolnicy zostaną przeszkoleni w 
procedurze zgłaszania szkód. Zaproszeni zostaną na spotkanie przedstawiciele Nadleśnictwa i 
kół łowieckich. 
Radna Kazberuk poinformowała, Ŝe zebrano kwotę1030zł i wpłacono ją na leczenie Marysi 
Piechowskiej. 
 
Więcej pytań nie było i o godzinie 1745 Pan Przewodniczący ogłosił, Ŝe porządek obrad został 
wyczerpany i zamknął posiedzenie XI sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


