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Protokół nr XIV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
 w dniu 15 listopada 2011r. w godzinach 1600-2130 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz i radna Harbuzińska-Turek) 
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 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
-  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 radnego Jacka Witkowskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2. Prezentacja załoŜeń do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2011-2021 
3. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011-2022 
    - zmian budŜetu gminy i miasta na 2011 rok 
    - wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
    - w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.” 
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
6. Zakończenie 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe do porządku obrad dodano projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta na lata 2011-2021 i poprosił o 
przegłosowanie zmienionego porządku. 
Porządek przyjęto jednogłośnie. 
Protokół poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 2  
 
Panowie Radosław Szarleja i Waldemar Pruss z Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” 
przedstawili swoje propozycje do Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 2) 
Obecnie Gmina Jastrowie nie posiada aktualnego najwaŜniejszego dokumentu planistycznego 
– strategii rozwoju. Poprzedni dokument został sporządzony i zatwierdzony uchwałą Rady 
przed 11 laty. Dlatego teŜ istnieje potrzeba sporządzenia, zatwierdzenia i realizacji takiego 
opracowania. Nowy plan z jednej strony będzie uwzględniał kierunki rozwoju i zamierzenia, 
zapisane w dotychczasowych dokumentach strategicznych (np. Planie Rozwoju Lokalnego, 
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Programie Ochrony Środowiska), a z drugiej strony musi brać pod uwagę nowe wyzwania, 
wynikające z rosnących potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 
Panowie pokazali jak wygląda przebieg realizacji projektu: 

1. spotkanie organizacyjne 
2. zbieranie danych 
3. sporządzenie raportu o stanie gminy 
4. warsztaty strategiczne 
5. sporządzenie zestawu celów, programów, projektów 
6. rozpisywanie projektów strategicznych na szczegóły 
7. spotkanie konsultacyjne 

Program dzisiejszego spotkania przedstawia się następująco: 
• Omówienie istoty strategii rozwoju gminy 
• Przypomnienie załoŜeń „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i Miasta 

Jastrowie” z roku 2000  
• Przedstawienie wybranych elementów diagnozy stanu Gminy Jastrowie 
• Przedstawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród lokalnej społeczności 
• Identyfikacja nowych potrzeb i „spraw do załatwienia”, dokonanie analizy SWOT 
• Uzgodnienie zaktualizowanej struktury Strategii oraz wstępne uzgodnienie nowej listy 

projektów strategicznych 
Strategia ma spełniać trzy funkcje: 
Funkcja pierwsza - to bezpośrednia podstawa do działań organów samorządu w tych 
dziedzinach i w tych zakresach, które wynikają z kompetencji samorządu. 
Funkcja druga – to pośrednie oddziaływanie (informacyjne, inspiracyjne, mobilizujące, 
organizacyjne, edukacyjne, a takŜe pomocowe) względem podmiotów autonomicznych tak, 
aby podmioty te poprzez swą działalność, realizowaną w imię własnych dąŜeń, słuŜyły celom 
rozwoju gminy. 
Funkcja trzecia - mająca szczególne znaczenie w obecnej dobie, to narzędzie w staraniach o 
uzyskanie zewnętrznych środków pomocowych, zwłaszcza ze źródeł Unii Europejskiej. 
 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY określa wizję i priorytety działalności samorządu w ciągu 
następnych lat: 

• porządkuje sprawy, które są do załatwienia 
• wskazuje konkretne sposoby realizacji zadań 
• pozwala na kontrolę wykonania przyjętych zadań 
• umoŜliwia aktualizację planów i wydłuŜanie horyzontu planowania o kolejny rok 
• jest podstawą do stworzenia WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO. 
• STRATEGIA NIE JEST DOKUMENTEM PRZYJĘTYM RAZ „NA ZAWSZE”!!! 
• STRATEGIA NIE MUSI BYĆ WYKONANA W 100%, MA BYĆ PLANEM NIECO 

„NA WYROST”. 
• POWINNA BYĆ REALNA DO REALIZACJI (finanse). 
• KOMPLEKSOWOŚĆ – CZYLI RÓWNOWAGA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I 

NIEINWESTYCYJNYCH. 
Na podstawie zebranych danych Panowie zaprezentowali raport o stanie Gminy i Miasta 
Jastrowie: 
- liczba ludności maleje, przyrost naturalny jest dodatni, duŜo osób wyjeŜdŜa z tereu gminy, 
rośnie liczba osób starszych 
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- budŜet- jest deficyt budŜetowy, znacznie wzrastają dochody w kolejnych latach, widoczny 
jest kryzys w latach 2009-2010, najwięcej jest wydatków na oświatę i opiekę społeczną, mało 
środków wydawanych jest na inwestycje 
- liczba podmiotów gospodarczych -73,3% jest to gorzej niŜ w województwie ale lepiej niŜ w 
powiecie 
- struktura wykorzystania gruntów- 71,41% stanowią uŜytki leśne i grunty zadrzewione 
- jakość gruntów rolnych bardzo słaba 
- około 30% gospodarstw rolnych powyŜej 15ha 
Przeprowadzone zostały badania ankietowe mieszkańców Gminy i Miasta. Pytania dotyczyły 
oceny warunków Ŝycia w Gminie i Mieście, wskazania skali waŜności poszczególnych 
działań w Gminie i Mieście oraz wskazania najwaŜniejszych działań do zrealizowania na 
terenie sołectwa lub miasta, będącego miejscem zamieszkania respondenta.  
Ankietowani  najczęściej klasyfikowali poszczególne warunki Ŝycia w Gminie jako 
„przeciętne”. Takie oceny stanowią 38% wszystkich ocen. 12% odpowiedzi to oceny „bardzo 
złe”, a 21% „złe”. Ocena „respondenci najgorzej ocenili lokalny rynek pracy. Prawie 44% 
badanych wystawiło ocenę „bardzo złą”, a 40% określiło sytuację jako „złą”. Nie padła Ŝadna 
ocena „bardzo dobra” ani „dobra”. Drugą dziedziną, którą mieszkańcy postrzegają źle jest 
stan dróg i komunikacji lokalnej. Tutaj oceny rozkładały się następująco: 35% odpowiedzi 
dla oceny „bardzo złej” oraz 34% dla oceny „złej”. Nienajlepiej wypadły takŜe dostępność 
kultury i rozrywki  (17% dla oceny „bardzo złej” i 34% dla oceny „złej”), opieka zdrowotna 
(17% dla odpowiedzi „bardzo zła” i 24% „zła”), gastronomia (17% „bardzo zła”, 23% „zła”) 
oraz warunki mieszkaniowe (8% ocen „bardzo złych” i 26% ocen „złych”).  
Zdecydowanie najwyŜsze oceny uzyskał natomiast w Gminie stan edukacji. Prawie 50% 
respondentów wystawiło szkołom podstawowym ocenę „dobrą”, a 8% „bardzo dobrą”. 
Gimnazja 10% osób oceniło „bardzo dobrze”, a 50% „dobrze”. Badani stosunkowo wysoko 
ocenili kategorię „Wodociągi i jakość wody” 5% osób uznało ją za „bardzo dobrą”, a aŜ 54% 
jako „dobrą”. Nie padła Ŝadna ocena „bardzo zła”. Nieźle prezentuje się sytuacja 
w kategoriach „Stan środowiska naturalnego” (7% oceny „bardzo dobre” i 38% „dobre”) oraz 
„Dostępność do sportu i rekreacji” (42% dla odpowiedzi „dobra”) bardzo dobra” stanowi 
tylko 3%, a „dobra” 26%. 
W ramach tej samej ankiety oceniana była takŜe waŜność 16 działań w Gminie, m. in. 
remonty i budowa dróg, zwiększanie estetyki Gminy, czy zwiększenie nakładów na turystykę. 
Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe zdecydowanie najwaŜniejszymi działaniami Gminy 
powinny być remonty i budowa dróg. Odpowiedź „bardzo waŜna” wskazało 59%  badanych. 
Na kolejnych miejscach w skali waŜności plasują się: aktywne wspieranie lokalnych 
przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych, ex aexquo budowa infrastruktury 
około drogowej i dalsze działania w zakresie zbiórki, selekcji i ponownego wykorzystania 
odpadów oraz zwiększanie estetyki Gminy (odpowiednio 59%, 46%, 46% i 39% dla 
odpowiedzi „bardzo waŜna”). Dość istotne okazały się takŜe: szersze wspieranie działań 
kulturalnych, artystycznych i promocja gminy, zwiększenie nakładów na turystykę, promocja 
i wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii, rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej, zwiększenie pomocy dla najuboŜszych, intensyfikacja 
współpracy z gminami partnerskimi. 
26% respondentów uznało za „zbędne” budowę sal sportowych, jednakŜe równocześnie 23% 
oceniło to działanie jako „waŜne”. Kategoria „Rozbudowa usług gastronomiczno-
hotelarskich” uzyskała ocenę „zbędna” od 10% badanych, a ocenę „średnio waŜna” od 41%. 
40% odpowiedziało, Ŝe „średnio waŜna” jest dla nich budowa i modernizacja budynków 
uŜyteczności publicznej. Wydzielanie i uzbrajanie gruntów dla inwestorów jest „średnio 
waŜne” dla 39% osób. 
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Największą część (32%) ocen stanowią oceny „bardzo waŜne”. 26% to oceny „średnio 
waŜne”. Tylko 7% to oceny "zbędne”. Z takiej klasyfikacji wynika, Ŝe wiele wymienionych 
działań respondenci uznali za priorytetowe, niewielka część badanych działań jest dla 
mieszkańców Gminy zbędna. 
Mieszkańcy Gminy, poprzez badanie, poproszeni zostali równieŜ o przedstawienie 
najwaŜniejszych działań w ich jednostce, na które powinny w pierwszej kolejności zostać 
wydatkowane środki z budŜetu Gminy. Wyniki tych badań zaprezentowano poniŜej. 
Pierwsze miejsca zajęły działania dotyczące remontów i budowy dróg (36 wskazań), 
rozbudowy kanalizacji (23), estetyki gminy i miasta – w tym powiększanie terenów 
zielonych, remonty budynków (22), tworzenia nowych miejsc stałej pracy (19) oraz opieki 
zdrowotnej – w tym zatrudnienia wykwalifikowanych lekarzy, dostępu do specjalistycznych 
badań i funkcjonowania laboratorium (17). 
Pojedyncze głosy mieszkańców zebrały działania w zakresie: udostępniania miejsc rekreacji, 
elewacji kamienic w centrum miasta, szkoleń, poprawy funkcjonalności dostępu do instytucji 
w siedzibie Urzędu Gminy i miasta, remontu budynków komunalnych, utworzenia parku 
rowerowego i skateparku dla młodzieŜy, zapewnienia bezpieczeństwa na plaŜach, organizacji 
festynów dla mieszkańców, utrzymania zabytkowych budynków, zwiększenia zaangaŜowania 
radnych, remontu wjazdu do wsi Sypniewo, budowy orlika i basenu, oświetlenia miasta, 
odnowienia dworca PKP, poprawy usług gastronomicznych, budowy i remontu świetlicy w 
Kolonii- Brzeźnicy, organizacji wakacji dla dzieci, budowy i modernizacji budynków 
uŜyteczności publicznej oraz rozwoju sportu. 
Panowie przedstawili zestawienie atutów oraz braków i problemów gminy z prośbą o 
dyskusję nad poszczególnymi punktami. 
Infrastruktura i ochrona środowiska: 
Burmistrz zaproponował aby dopisać po stronie atutów tereny przeznaczone pod farmy 
wiatrowe, rzeki, na których mogą powstać elektrownie wodne oraz nowoczesną oczyszczalnię 
ścieków, która posiada duŜe rezerwy mocy przerobowych. Natomiast po stronie braków 
naleŜy zapisać to, Ŝe tereny gminy są znacznie rozproszone co utrudnia gospodarowanie 
odpadami oraz prowadzenie niektórych inwestycji np. wodociągowania. 
Rozwój gospodarczy: 
Po stronie braków, problemów Burmistrz powiedział, Ŝe naleŜy ująć obszar Natura 2000, co 
znacznie ogranicza niektóre inwestycje. 
Po stronie atutów Burmistrz powiedział, Ŝe mamy ośrodki turystyczne i jako przykład podał 
ośrodek Leśna Chata Pani Gołąb. 
Oświata, Kultura, Turystyka i Sport: 
Burmistrz powiedział, Ŝe w sprawie dostępności do wyŜszych dóbr kultury problemem jest 
odległość. Natomiast nie zgadza się, Ŝe po stronie braków jest zapisane, Ŝe sale wiejskie 
wymagają remontu. Prawie wszystkie świetlice wiejskie zostały wyremontowane i tylko w 
Brzeźnicy-Kolonii jest potrzebny remont. Ośrodek Kultury został podzielony na Ośrodek 
Kultury w Jastrowiu i Wiejski Dom Kultury w Sypniewie i prowadzą one róŜne i inne formy 
działalności. Brakiem jest teŜ brak placów zabaw ale na terenach wiejskich a na terenach 
miejskich trzeba je doposaŜyć. Burmistrz powiedział teŜ, Ŝe infrastruktura turystyczna 
polepsza się. Jest ośrodek Leśna Chata, Ośrodek Leśnik, są gospodarstwa agroturystyczne. 
Jedynie kąpielisko miejskie wymaga pilnej modernizacji. Niewykorzystaną rzeczą jest nasyp 
kolejowy i moŜna z niego zrobić trasę rowerową. 
Następnie radni podjęli dyskusję w temacie czystości rzek Piława, RóŜyca.  
Zdrowie, Pomoc Społeczna i Bezpieczeństwo: 
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Burmistrz powiedział, Ŝe ze sprawozdań plicji wynika, Ŝe jest dość wysoki stopień 
bezpieczeństwa Społeczeństwo myśli inaczej ale spory procent przestępstw związany jest z 
patologiami. Po stronie braków jest zapis o utrudnionym dostępie do specjalistów. NFZ  nie 
podpisuje kontraktów ze specjalistami w tak małych gminach. U nas jednak jest ginekolog, 
laryngolog, okulista, chirurg,  stomatolog, gabinet rehabilitacji i 3 lekarzy rodzinnych. 
Po stronie braków jest teŜ zapis o niedostatecznym wsparciu osób niepełnosprawnych. Nie 
moŜna się z tym zgodzić bo jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii 
Zajęciowej. 
Radny Bzowski poprosił aby po stronie silne strony dopisać duŜą aktywność organizacji 
społecznych na terenach wiejskich. 
Po omówieniu analizy zestawienia atutów oraz braków i problemów gminy Panowie 
zaproponowali brzmienie misji gminy, która określa, jakie powinny być kierunki rozwoju 
miasta i gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jaka ma być rola samorządu w 
działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Jest ona sentencją, która najlepiej 
ujmuje planowane, główne działania samorządu, jest takŜe najlepszym podsumowaniem 
całego opracowywanego planu strategicznego. Jest to nazwa z 2000 roku, jednak Panowie 
uwaŜają, Ŝe jest aktualna: 
Jastrowie Gmina zasobna i bezpieczna, z wykształconym społeczeństwem 
i przyjaznym środowiskiem naturalnym o walorach sprzyjających rozwojowi 
róŜnych form turystyki. Obszar zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego opartego na 
małej i średniej przedsiębiorczości. 
Panowie zaproponowali aby radni przemyśleli sobie to co zaproponowali. 
Radny Ludwisiak zapytał czy zasadne jest utworzenie specjalnych stref ekonomicznych oraz 
czy warto wejść w program rewitalizacji aby poprawić wizerunek miasta poprzez remont 
kamienic zwłaszcza przy głównej ulicy. 
Panowie odpowiedzieli, Ŝe strefy ekonomiczne dla rozwoju gospodarczego są korzystne 
jednak juŜ nie moŜna tworzyć nowych. MoŜna tworzyć podstrefy juŜ utworzonych a plusem 
jest, Ŝe przyciągają inwestorów. Natomiast w temacie rewitalizacji to niestety ale dotacji nie 
będzie, raczej mogą to być poŜyczki bądź gwarancje.  
Radny dopytywał Panów w temacie rewitalizacji i na zakończenie powiedział, Ŝe w tworzenie 
strategii powinni być włączeni przedsiębiorcy. 
Panowie od strategii odpowiedzieli, Ŝe moŜna tworzyć grupy robocze, które będą zajmować 
się odpowiednią tematyką i przekazywać swoje wypracowane stanowiska i wnioski. 
 
O godzinie 1825 wyszedł radny Kruszyński 
O godzinie 1825 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1845 obrady wznowiono. 
 
Ad. 3  
Burmistrz poinformował o swojej pracy między sesjami (zał nr 3) 
W dniu 3.11.2011r. uczestniczył w posiedzeniu Powiatowego Sztabu Kryzysowego, gdzie 
omawiano sprawę koordynacji działań z SANEPIDEM w sprawie gruźlicy. 
9.11.2011r. w Urzędzie Miejskim w Złotowie uczestniczył w szkoleniu dotyczącym 
obowiązku gmin w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W dniu 
dzisiejszym podobne spotkanie odbyło się w Pile. Na posiedzeniach komisji w grudniu będzie 
chciał radnych szerzej zapoznać ze skutkami nowelizacji ustawy, która nakłada na gminy 
szereg nowych obowiązków. 
14.11.2011r. w Urzędzie Miejskim w Złotowie spotkanie Związku Gmin Krajny w sprawie 
budowy zakładu gospodarowania odpadami. Burmistrzowie z innych miast zostali 
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poinformowani, Ŝe Jastrowie nie będzie partycypować w kosztach budowy zakładu. Nie 
mamy środków na ten cel zaplanowanych w budŜecie na 2012 rok. 
Pytań nie było. 
 
Ad. 4 
 
- uchwała nr 72/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
na lata 2011-2022 (zał nr 4) przedstawiła Pani Skarbnik. 
W związku z  pracami nad projektem budŜetu na  2012r. wprowadzono zmiany: 
1.  w wykazie przedsięwzięć majątkowych: 
 
●” Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kol” – prognozowany czas realizacji rok 2012,  
zmiana przyjętej wartości z kwoty 883.620 zł na 883.630 zł. 
 
2. w wykazie umów, których realizacja w roku budŜetowym i latach następnych jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ulega zmianie okres realizacji 
przedsięwzięcia.  
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jastrowiu wypowiedział umowę  na „Program 
Profilaktyki i Zwalczania Szkodników”, w związku z powyŜszym od 2012r umowa nie 
obowiązuje. 
 Pan Przewodniczący zapytał o co chodzi z tą umową DDPS. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe do tej pory jednostki organizacyjne zawierały umowy na 
czas nieokreślony a DDPS wypowiedział teraz zawartą umowę. 
Projekt uchwały przeczytał radny Sekretarz. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 73/2011 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2011 rok (zał nr 5) 
przedstawiła Pani Skarbnik 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się                                          o kwotę              175.707 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    159.533 zł 
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3111-371/11 z dnia 27.10.2011r. zwiększenie 
planu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 136.913zł 
 
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3111-395/11 z dnia 09.11.2011r. zwiększenie 
planu dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających 
świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 
września 2011r kwota 22.620 zł 
 
       2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
          realizację własnych zadań bieŜących gmin   o kwotę      16.174 zł 
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-298/11 z dnia 26.10.2011r. sfinansowanie 

prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu 
zawodowego nauczycieli  kwota 148 zł 
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 ● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-419/11 z dnia 27.10.2011r dofinansowanie 
wypłat zasiłków stałych kwota 16.026 zł 

           
    
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się     o kwotę    184.569 zł 
       w tym: 
      1.Rolnictwo i łowiectwo      o kwotę    136.913 zł 
   ● zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 
   
      2. Gospodarka mieszkaniowa     o kwotę        5.000 zł 
● kary i odszkodowania w związku z wyrokiem za nie dostarczenie lokalu socjalnego 

 
      3. Pomoc społeczna      o kwotę      42.656 zł      
● dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dotacja celowa z budŜetu państwa kwota 16.026 zł 

+ środki własne gminy kwota 4.010 zł łącznie 20.036 zł 
●osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na 

podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2006r, 
Nr 139, poz. 992 z późn. zm) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł 
miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.  kwota 22.620 zł  

       
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się     o kwotę        8.862 zł 
       w tym: 
      1. Administracja publiczna     o kwotę        8.862 zł 
 
IV. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się    o kwotę       34.000 zł 
      w tym: 
      1. Zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności publicznej 
          Gminy Jastrowie                                                                      o kwotę                34.000zł 
 
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się                                               o kwotę               34.000zł 
      w tym: 
      1. Wykonanie drogi dojazdowej ul. Polna                                    o kwotę               34.000zł 
 
Radna Ośka zapytała o wydatek na drogę. 
Burmistrz najpierw zwrócił uwagę radnych na wydatek 5.000zł. Sprawa dotyczy rodziny w 
Sypniewie, która została eksmitowana z zasobów prywatnych. Właściciel domaga się 
odszkodowania za nieprzyznawanie lokalu rodzinie. Chce 2tys. miesięcznie. Po rozmowach z 
prawnikiem postanowiono zawrzeć z właścicielem ugodę. Po negocjacjach mielibyśmy płacić 
400zł miesięcznie. Odszkodowanie naleŜy się od sierpnia 2009r. Po negocjacjach właściciel 
zrezygnował z naleŜności za 2009r. Teraz zapłacimy za 2011r. a zaległy 2010r. w przyszłym 
roku. Rodzina powinna znaleźć się pod opieką MGOPS i dlatego mieszkanie trzeba jej 
przyznać w Jastrowiu. 
Kwota 50tys. przeznaczona była na zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności 
publicznej. Została zabezpieczona na wykonanie audytów. Nie ma szans na uzyskanie 
dofinansowania, gdyŜ nie stać nas na wkład własny. Wycofujemy więc tą kwotę i 
wprowadzamy 34tys. Powiedział, Ŝe radni dostali pismo Operatora Logistycznego Paliw 
Płynnych z prośbą o wykonanie drogi dojazdowej do zakładu. Na terenie zakładu istnieją dwa 
przedsiębiorstwa- naprawa pojazdów i stacja benzynowa. W sierpniu Wojewódzki Inspektorat 
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Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę w zakładzie i w zaleceniach pokontrolnych 
nakazał wydzielenie terenu, na którym funkcjonują inne podmioty gospodarcze. Dyrekcja 
OLPP w Płocku wydała zarządzenie Kierownikowi zakładu w Jastrowiu aby sprawę 
uregulował do końca listopada tego roku. NaleŜy wykonać ogrodzenie tych dwóch firm oraz 
osobną bramę wjazdową. Główną bramą wjazdową od ul. Polnej klienci tych firm nie będą 
mogli wjeŜdŜać. Jedyną inną drogą jest droga gminna. Jest to droga polna i nie jest 
przystosowana do ruchu cięŜkich pojazdów. Jest to około 150m drogi do wykonania. OLPP 
obiecało dostarczyć płyty jumbo a sporządzony kosztorys opiewa na około 34tys.  
Na zakończenie zapytał radnych czy wykonać tą inwestycję i jaką kwotę na nią przeznaczyć. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe Baza Paliw istnieje od 50 lat i w tym czasie duŜo dla 
miasta zrobiła. Ta polna droga została zrobiona za pieniądze zakładu. Problem wyniknął 
kiedy w takim samym zakładzie był wypadek. Stąd kontrola i decyzja dyrekcji. Te dwa 
podmioty to byli pracownicy, którzy załoŜyli działalność gospodarczą kiedy były zwolnienia. 
Zakład tą drogę utrzymuje zimą, odśnieŜa a latem wykasza pobocza. W zakładzie nie ma 
atmosfery aby sfinansować zrobienie tej drogi. Na zakończenie przypomniał, Ŝe zakład juŜ tą 
drogę miastu spłacił. 
Radna Ośka nie zgodziła się z wypowiedzią Pana Przewodniczącego, nie rozumie dlaczego 
miasto ma finansować budowę drogi dla 2 prywatnych osób. Są inne drogi gminne 
wymagające remontu, z których korzystać będzie duŜo więcej osób. Nie moŜna robić prywaty 
i robić drogi dla 2 prywatnych osób w tym jednego radnego. Publiczne pieniądze powinny 
być sprawiedliwie wydatkowane. 
Radny Ludwisiak zapytał w jakim stopniu problem dotyczy zakładu i czy te 2 firmy 
funkcjonują na terenie zakładu i czy wykupiły teren. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe zakład wydzierŜawił ten teren. śadnego interesu 
zakład nie ma chodziło tylko o utrzymanie miejsc pracy, kiedy były zwolnienia. To jest droga 
gminna i korzystają z niej teŜ inni. 
Radna Ośka zapytała jaki nakład finansowy poniosły te 2 firmy. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe wyłoŜyły po 50tys. aby wykonać ogrodzenie wewnątrz 
zakładu. 
Radna Ośka przypomniała, Ŝe w Jastrowiu zlikwidowano wiele innych miejsc pracy. Zapytała 
komu gmina prywatnie wykonała drogę. 
Z radną nie zgodził się Pan Przewodniczący i przypomniał, Ŝe w Sypniewie gmina przy 
pomocy zakładu wykonała drogę do tartaku. Zakład dał płyty jumbo a resztę zrobiła gmina. 
Zakład przez lata się rozwinął i być moŜe te 2 firmy teŜ stworzą więcej miejsc pracy. 
Radna Kazberuk nie zgodziła się z Panem Przewodniczącym, Ŝe zostawił ludzi aby zachować 
miejsca pracy. Kiedy padała Baza Las nikt się nie martwił o pracowników a pracownicy CPN 
zakładu  otrzymali akcje. UwaŜa, Ŝe tak nie moŜe być aby robić drogi do prywatnych 
zakładów. 
Pan Przewodniczący poprosił aby radna nie robiła mu zarzutów z powodu tego, Ŝe chciał 
utrzymać miejsca pracy. 
Radny Gawluk powiedział, Ŝe gmina powinna zrobić coś z tą drogą, gdyŜ korzystają z niej 
rolnicy ale nie jest pewny czy potrzeba na to 34tys. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zaproponował aby ustalić kwotę jaka będzie potrzebna. Temat 
jest trudny ale wpłynęło pismo od OLPP 7.11.2011r. Trzeba kierować się zdrowym 
rozsądkiem a nie tym co ludzie na mieście mówią. Prosi aby kwotę określić bo nie musi być 
to akurat 34tys. Jest to inwestycja bo tak będzie korzystniej dla gminy. 
Radny Bzowski powiedział, Ŝe jest konieczność budowy tej drogi bo kiedy nie będzie 
zrobiona to gmina straci, gdyŜ zakłady zostaną zlikwidowane i nie będą płacić podatków. 



9 

 

Burmistrz sprostował, Ŝe te 2 zakłady nie płacą podatków, gdyŜ płaci je zakład a oni są tylko 
dzierŜawcami. Rozmawiał z zakładem aby w większym stopniu partycypował w kosztach. 
Płyty jumbo są na terenie zakładu, trzeba je przewieźć i poukładać ale w dyrekcji nie ma 
atmosfery do inwestowania w zakład. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe szkoda, Ŝe Ŝaden z podmiotów gospodarczych nie został 
zaproszony na sesję i nie ma moŜliwości wypowiedzi. 
Burmistrz powiedział, Ŝe jeden podmiot jest obecny to radny Sakowicz a drugi podmiot to 
Pan Sobiczewski. Był osobiście na zakładzie i rozmawiał z nimi. Ponieśli juŜ spore nakłady 
finansowe. Następnie szczegółowo powiedział jakie prace przy budowie drogi naleŜy 
wykonać i na zakończenie poprosił o wypowiedź radnego Sakowicza. 
Radny Sakowicz powiedział, Ŝe musieli wykonać ogrodzenie wewnątrz zakładu i zrobić tam 
drogę jednak ta dojazdowa jest to droga gminna. Ponieśli juŜ duŜe koszty ale chcą w 
rozsądnej kwocie się dołoŜyć do budowy tej drogi. 
Radna Kazberuk powiedziała, Ŝe podmioty są tylko dzierŜawcami i zapytała czy mają jakieś 
zapewnienie na dalszą dzierŜawę. Co będzie kiedy oni poniosą znaczne koszty, gmina zrobi 
drogę a zakład nie będzie chciał dalej dzierŜawić terenu. 
Radny Sakowicz odpowiedział, Ŝe mają podpisaną umowę dzierŜawy na 10 lat z moŜliwością 
wykupu. 
Radna Kazberuk powiedziała, Ŝeby nie było sytuacji, Ŝe gmina robi drogę dla OLPP. 
Radny Sakowicz z Panem Przewodniczącym zaprotestowali twierdząc, Ŝe jest to droga 
gminna. 
Radna Ośka dociekała czy ta droga wcześniej była. Po otrzymaniu odpowiedzi, Ŝe była pytała 
czy z polnej drogi gmina ma robić drogę dla 2 podmiotów gospodarczych. 
Radny Gawluk powiedział, Ŝe porównując koszty jakie ma ponieść gmina i dzierŜawcy, nie 
wiadomo na jakich zasadach będą się z zakładem rozliczać. Ma na myśli to co podmioty 
zrobiły na terenie zakładu.  Natomiast droga jest gminna i pyta czy środki przeznaczone na 
budowę drogi nie są zbyt duŜe. JeŜeli zakład chce dać płyty jumbo to niech da gotowe a nie 
gmina ma ponosić koszty ich pozyskania i ułoŜenia. 
Burmistrz przypomniał radnym, Ŝe radni muszą określić czy gmina partycypuje w kosztach 
budowy drogi i jeŜeli tak to w jakiej wysokości. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe dawniej kiedy zakład zrywał płyty swoimi ludźmi i 
rozdawał je nikt nie pytał jakim to było kosztem. Jest mu teraz przykro, Ŝe radni teraz mają 
takie zdanie bo zakład bardzo duŜo zrobił dla miasta. Po raz kolejny przypomniał, Ŝe zakład 
wydaje spore środki na całoroczne utrzymanie tej drogi. 
Radna Ośka powiedziała, Ŝe dobrze iŜ zakład zrobił duŜo dla miasta ale przy trudnościach 
finansowych gminy czy zasadne jest wydawanie pieniędzy na zrobienie drogi dla prywatnych 
osób. 
Radny Sakowicz odpowiedział, Ŝe radnej chodzi o nazwiska a przecieŜ jest to droga gminna, 
z której teŜ inni mogą korzystać. 
O godzinie 2000 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 2010 obrady wznowiono. 
Po przerwie radny Cielas zaproponował aby zmniejszyć kwotę jaką gmina chce ponieść na 
budowę drogi do kwoty 25tys. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zrobiona została wycena na 34tys. ale zostanie ogłoszony przetarg 
ofertowy i ma nadzieję, Ŝe zgłoszą się firmy, które będą chciały zrobić drogę za mniejszą 
kwotę. Teren jest trudny i kwota 34tys. jest maksymalna. 
Radna Kazberuk zapytała co Burmistrz odpowie mieszkańcom ul. Sikorskiego, gdzie teŜ 
koniecznie trzeba zrobić drogę, jeŜeli gmina będzie robiła drogę do zakładu. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w projekcie budŜetu na 2012 rok zaplanowano na ten cel 400tys. 



10 

 

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją radnego Cielasa aby na budowę 
drogi przeznaczyć kwotę 25tys. 
Głosowanie: 
Za                      -5 
Przeciw             -5 
Wstrzymało się-2 
 
PoniewaŜ propozycja radnego Cielasa została odrzucona Pan Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad uchwałą nr 73/2011 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2011rok. 
 
Głosowanie nad uchwałą: 
Za                     -5 
Przeciw            -6 
Wstrzymało się-1 
Burmistrz powiedział, Ŝe skoro uchwała nie została przez radnych zaakceptowana nie moŜna 
wprowadzić Ŝadnych zmian do budŜetu a były tam teŜ te dotyczące MGOPS i wypłaty 
zasiłków i nie moŜna wypłacić odszkodowania, o którym była mowa wcześniej. 
W tym momencie nastąpiła dyskusja w sprawach proceduralnych. Padały głosy radnych, Ŝe 
myśleli iŜ głosują tylko nad tym czy przeznaczyć 34tys. na budowę drogi. Nie wzięli pod 
uwagę, Ŝe to jest cała uchwała. 
O godzinie 2020 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 2030 obrady wznowiono. 
Po przerwie Burmistrz poprosił o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zmian budŜetu gminy i miasta na 2011r. w brzmieniu jak uchwała nr 73/2011 ale z 
wyłączeniem pkt. IV i IV. 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad  przyjęciem do porządku obrad projektu 
uchwały nr 74/2011(zał nr 6) w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2011rok. 
 
Głosowanie : 
Za                     -11 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -1 
Burmistrz przeczytał uchwałę nr 74/2011 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2011 
rok. 
 
Głosowanie nad uchwałą: 
Za                     -11 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -1 
 
- uchwała nr 75/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 7) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 76/2011 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i 
Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 
ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.” (zał nr 8) 
przedstawiła Pani Sekretarz. 
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W świetle art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz.1536 ze zmianami) - organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, przeprowadzonych w sposób określony w art.5 
ust.5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3.  
Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres 
obowiązywania programu. 
 Rada Miejska przyjmując niniejszą uchwałę deklaruje wolę kształtowania współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i wyraŜa intencję współdziałania z nimi  w realizacji zadań 
ustawowych. 
Roczny program współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego  został opracowany w 
celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. Program określa takŜe 
zadania do realizacji w ramach obustronnej współpracy. 
Zarządzeniem Nr 57/2011 z dnia 19 października 2011r. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy na 
2012r. 
W ramach konsultacji uwagi do projektu programu wniosło Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych „MALWA”. Ze zgłoszonych uwag część została uwzględniona w programie, 
natomiast jeden ze zgłoszonych postulatów nie został uwzględniony ze względu na brak 
środków finansowych w budŜecie gminy.  
Pani Sekretarz poinformowała takŜe o zmianach w projekcie programu do wersji jaką 
otrzymali radni. 
Radni podjęli dyskusję w temacie finansowania organizacji pozarządowych. 
Radny sekretarz przeczytał projekt uchwały. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (12 głosami) 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący podziękował radnym wchodzącym w skład pocztu sztandarowego za 
godne reprezentowanie rady na mszy w dniu 11 listopada. Powiedział, Ŝe następna sesja 
planowana jest na 29.12.2011r. oraz o ustaleniu terminów prac grup roboczych do 
opracowania strategii. 
Burmistrz poinformował o obowiązku złoŜenia projektu budŜetu do dnia 15.11.2011r. 
Radna Kazberuk zapytała o zarządzeni Burmistrza w sprawie powołania komisji w sprawie 
straŜy miejskiej. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe komisja została powołana w celu wyłonienia kandydata na 
komendanta straŜy miejskiej. 
Radna Kazberuk dalej pytała czy jest przygotowany kosztorys w sprawie funkcjonowania 
straŜy miejskiej. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w budŜecie zaplanowano na ten cel kwotę odpowiednią, którą 
radni poznają podczas prac na projektem budŜetu na 2012 rok. 
Radna dopytywała ile osób będzie wchodziło w skład straŜy miejskiej. 
Burmistrz odpowiedział, ze będzie komendant i straŜnik. Do obsługi nie planuje nowych 
etatów. Prowadzone są rozmowy z PUP w Złotowie i moŜliwe są przesunięcia w urzędzie. 
Radny Gawluk zapytał czy celowe jest powoływanie straŜy miejskiej w czasie gdy państwo 
dąŜy do przejęcia dochodów z mandatów. 
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Burmistrz w odniesieniu do pytania radnego Gawluka wyjaśnił na czym polega raport NIK w 
sprawie mandatów nakładanych przez straŜ miejską na kierowców za przekraczanie 
prędkości. Poinformował, Ŝe gminę nie stać na kupno fotoradaru i w miarę potrzeby będziemy 
go dzierŜawić. StraŜ potrzebna jest nie tylko do obsługi fotoradaru ale takŜe do sprawdzania 
segregacji odpadów. StraŜ ma być dla uczciwych ludzi pomocą. 
Radny Stapiński zapytał w jakich godzinach będą pracować straŜnicy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w róŜnych godzinach i popołudniami teŜ. 
Radny Witkowski powiedział, Ŝe Stowarzyszenie Satori wystąpiło do Burmistrza o 
dofinansowanie wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Europy i czy Burmistrz przeznaczy na 
ten cel jakąś kwotę. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jak do tej pory na rozmowach w tym temacie byli u niego Pan 
Gawlik i Koguciuk. Koszt wyjazdu 1 osoby to 1800zł. Rodzice chcą dopłacić 600zł więc na 
1200zł szukają sponsora. Poprosił ich o wniosek pisemny i jak do tej pory takiego nie 
otrzymał. Na dofinansowanie sportu konkurs został przeprowadzony i środki 
rozdysponowane. Ma pomysł na dofinansowanie wyjazdu ale nie w takiej wysokości. 
Więcej pytań nie było. 
O godzinie 2120 Pan Przewodniczący stwierdził, ze porządek XIV sesji został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 
 
 


