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Protokół nr XIX  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu31 maja  2012r. w godzinach 1600-1700 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz  i Cielas) 
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 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
- Przewodnicząca Rady Seniorów- Krystyna Błońska 
- Komendant Powiatowy StraŜy PoŜarnej- Pan Piotr Pierzyński 
-  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 Joannę Harbuzińską -Turek 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. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i poŜarowego na terenie gminy i 

miasta Jastrowie 
4. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020 
5. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

         - zmieniająca uchwałę nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2012 rok. 
          - zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok 
          - zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 
deficytu budŜetu 
          - zmieniająca uchwałę nr 156/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie diet radnych 

6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
 
Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
Pan Przewodniczący poprosił aby obrady przebiegały sprawnie, poniewaŜ w dniu dzisiejszym 
odbywa się bierzmowanie i wielu obecnych jest zaproszonych na tę uroczystość. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił  informację o swojej  pracy między sesjami (zał nr 2) rozwijając punkt 
dotyczący spotkania z przedstawicielami nadleśnictw oraz Wójtem Gminy Wałcz, które 
odbyło się w siedzibie urzędu w dniu 28.05.20012r. Poruszana na nim była sprawa planu 
ochrony Natura 2000 „Puszcza nad Gwdą”. Projekt moŜe ograniczyć spływy Piławą na 
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odcinku od Nadarzyc do Szwecji co znacznie ograniczy funkcjonowanie gospodarstw 
agroturystycznych. Kolejne spotkanie planowane jest w czerwcu. 
Pytań nie było. 
 
Ad. 3 
Pani Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony 
Środowiska poinformowała, Ŝe na posiedzeniu komisji w dniu 23.05.2012r. obecni byli: 
Komendant StraŜy Miejskie, Komendant Komisariatu Policji oraz Komendant Miejsko- 
Gminny OSP. Tematem posiedzenia była informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i 
poŜarowego na terenie gminy i miasta Jastrowie. Wszyscy Komendanci przedstawili 
informację na piśmie (zał nr 3, 4, 5, 6), z którą radni mieli okazję się zapoznać i na 
zakończenie poprosiła o zadawanie pytań. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie (12 głosami bez radnego Ludwisiaka) 
 
Ad. 4 
Pan Waldemar Pruss przedstawiciel Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”, która 
opracowywała strategię przedstawił ostateczny jej kształt . 
Strategia jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich powinna 
zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównowaŜony rozwój, a mieszkańcom 
konsekwentne polepszanie warunków Ŝycia. 
Proces sporządzania strategii był wspólną pracą przedstawicieli samorządu (radnych, 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych) oraz 
konsultantów Fundacji. Charakterystyczną cechą tego procesu była aktywna pomoc ze strony 
Gminy w zbieraniu danych, uczestnictwo w interpretacji tych danych i sporządzeniu diagnozy 
stanu Gminy oraz szeroka partycypacja przedstawicieli róŜnych instytucji z terenu Gminy w 
określaniu moŜliwości rozwojowych i budowaniu programów strategicznego rozwoju. 
Prace zostały podzielone na kilka etapów, których przebieg opisano poniŜej. Ich realizacja 
była zgodna z podstawowymi zasadami planowania strategicznego. Model zarządzania 
strategicznego w literaturze przedstawiany jest przewaŜnie w postaci cyklu: analiza 
(diagnoza) → planowanie → wdraŜanie → ocena, która w kolejnej fazie przyjmuje postać 
korekty i aktualizacji planów. 
Zgodnie z powyŜszym modelem, formułowanie strategii w Gminie zostało poprzedzone 
sporządzeniem kompleksowego „Raportu o Stanie Gminy i Miasta Jastrowie”. Celem jego 
przygotowania było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną 
Gminy i Miasta. 
Na początku zostało przeprowadzone spotkanie z przedstawicielami Gminy, w trakcie którego 
szczegółowo omówiono proces sporządzania diagnozy stanu Gminy oraz przedstawiono 
zakres niezbędnych informacji do opracowania Raportu. Zbieraniu danych poświęcono kilka 
następnych tygodni. Praca ta była realizowana przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta 
oraz innych jednostek i instytucji. 
Zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy 
według stanu na dzień opracowywania Raportu, jak równieŜ za kilka lat wstecz. Dzięki temu 
powstała moŜliwość dokonywania analizy historycznej, czyli wszechstronnego 
porównywania poziomu rozwoju Gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Raport pokazał 
takŜe pewne trendy rozwojowe i stał się podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny 
moŜliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się moŜna 
odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdraŜania zaplanowanych działań. 
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Sporządzony Raport stał się punktem wyjścia do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy i 
Miasta.  
Bardzo cennym, wykorzystanym w pracach nad strategią, źródłem informacji były badania 
ankietowe, przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy. Łącznie zebrano 100 ankiet. 
Strategia rozwoju gminy to plan długofalowego działania (w niniejszym opracowaniu 
przyjęto lata 2012 — 2020) Rady Miejskiej, Burmistrza i wspierających go urzędników oraz 
wszystkich, którym na sercu leŜy lepsze jutro gminy, wobec szans i zagroŜeń wynikających 
ze zmieniającego się otoczenia i działań innych podmiotów. Zgodnie z zapisami Strategii 
działanie takie jest ukierunkowane przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, 
bazujące na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniające jej wewnętrzne słabości. 
Strategia spełnia 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. 

NajwaŜniejszym, wyjściowym elementem jest wizja gminy, która określa poŜądany 
przez mieszkańców wizerunek gminy w perspektywie najbliŜszych kilkunastu lat, czyli jest 
swoistym „zdjęciem” gminy. 
Kolejnym elementem jest misja rozwoju gminy, która określa, jaki powinien być kierunek 
rozwoju gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety samorządu 
w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców, czyli osiągnięcia stanu, 
określonego w wizji. Misja jest sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania 
samorządu, jednocześnie wskazuje priorytety działalności w najbliŜszych latach, ale przede 
wszystkim jest najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu strategicznego.  
Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach; strukturą swoją przypomina piramidę, 
której wierzchołek stanowi misja. Następnie wyróŜniono niŜsze poziomy planowania: 

1. Cele strategiczne 
2. Programy strategiczne 
3. Projekty realizacyjne 
4. Zadania do wykonania. 

KaŜdy cel, program i projekt zostają w dokumencie strategii uzasadnione 
i scharakteryzowane. 
Następnym, po misji poziomem, planowania są cele strategiczne. Wynikają one 
bezpośrednio z misji – konkretnie definiują kierunki rozwoju gminy tam określone, 
jednocześnie pozwalają na zachowanie jasnego podziału strategii, grupując poszczególne 
programy i projekty. Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić 
do osiągnięcia poŜądanego stanu rozwoju gminy, określonego w jej wizji. Z kolei programy 
strategiczne są „tematami” działań, których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych 
celów. Programy strategiczne grupują projekty, związane tematycznie z poszczególnymi 
dziedzinami Ŝycia, czy działania samorządu. Projekty realizacyjne to juŜ konkretne 
przedsięwzięcia najłatwiej mierzalne przy wdraŜaniu strategii. Projekty te zostały w 
niniejszym dokumencie szczegółowo rozpisane. KaŜdy projekt opatrzono opisem, w którym 
przedstawiono uzasadnienie jego wyboru oraz inne, waŜne dla jego realizacji, informacje. 
Dodatkowo dla projektów opracowano zestaw niezbędnych danych, obejmujących przede 
wszystkim zadania, czyli czynności do wykonania w ramach kaŜdego projektu. Zostały tutaj 
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równieŜ określone inne informacje – opis celu, dla jakiego projekt jest realizowany, koszt 
realizacji poszczególnych zadań, informacje o jednostkach odpowiedzialnych za ich 
wykonanie oraz jednostce koordynującej projekt, a takŜe daty realizacji poszczególnych 
zadań. 
Wizja określa poŜądany przez mieszkańców obraz, wizerunek gminy w perspektywie 
najbliŜszych kilkunastu lat, czyli jest swoistym „zdjęciem” gminy i brzmi: 

„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” 

Misja natomiast określa, jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców.  
Sformułowano następującą deklarację misji: 

Określony w wizji stan docelowy naszej Gminy – atrakcyjne miejsce do Ŝycia, 
wypoczynku i inwestowania – pragniemy zapewnić w szczególności poprzez: 

• inwestowanie w infrastrukturę techniczną Gminy, 
•      inwestowanie w wykształcenie naszych mieszkańców, 
• rozwój kultury, sportu, turystyki i rekreacji, 
• pozyskiwanie nowych mieszkańców i inwestorów. 

W rezultacie przeprowadzonych warsztatów strategicznych z szerokim udziałem 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta, jednostek podległych, radnych, szefów innych 
instytucji, sformułowano trzy strategiczne cele rozwoju Gminy Jastrowie. Ich realizacja w 
kilkuletniej perspektywie powinna w duŜym stopniu przyczynić się do osiągnięcia 
poŜądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji i misji. 
Cele te są następujące: 

1. INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
2. POPRAWA WARUNKÓW śYCIA MIESZKA ŃCÓW 
3. TURYSTYKA, DZIEDZICTWO KULTUROWE I PROMOCJA 

 
Na tym Pan Waldemar Pruss zakończył przedstawiać strategię i na zakończenie podizekował 
za współpracę Panu Sarnie, kierownikom jednostek organizacyjnych, radnym i zachęcił do 
realizacji załoŜeń strategii. 
Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań.  
Pytań nie było i w związku z powyŜszym Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie 
uchwały nr 108/2012 w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na 
lata 2012-2020 (zał nr 7), która przeczytała radna sekretarz. 
Głosowanie: 
Za                     -12 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się -1 
 
Ad. 5 
 
- uchwała nr 109/2012 zmieniająca uchwałę nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok (zał nr 8) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe 
została omówiona na posiedzeniach komisji i poprosił radą sekretarz o odczytanie uchwały. 
Pytań nie było. 
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Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 110/2012 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok (zał nr 9) 
przedstawiła pani Skarbnik: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         109.140 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        50.000 zł 
  Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.151.2012.9 z dnia 09.05.2012r. zwiększenie 
planu  dotacji celowej o kwotę  50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 
zadań bieŜących w tym na remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
     realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        59.140 zł 
   Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I..3111.143.2012.7 z dnia 17.05.2012r.zwiększenie 
dotacji  na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     119.140 zł 
       w tym: 
1. Administracja publiczna                o kwotę                  50.000 zł 
      remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego  
2. Oświata i wychowanie     o kwotę       10.000 zł   
     Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu zakup wyposaŜenia w meble          
3. Pomoc społeczna      o kwotę        59.140 zł 
    wypłata świadczeń związanych z doŜywianiem 
 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę       10.000 zł 
       w tym: 
 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę                   10.000 zł 
Gospodarka ściekowa- dopłaty dla spóki ZECiUK                zmniejszenie   o kwotę 25.000 zł 
Pozostała działalność-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych  zwiększenie   o kwotę 15.000 zł 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        10.000 zł 
      w tym: 
 1. Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym  
        w Jastrowiu      o kwotę        10.000 zł 
 V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę       10.000 zł 
   w tym: 
1.Budowa nawierzchni drogi ul. Sikorskiego w Jastrowiu o kwotę       10.000 zł 
             
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 111/2012 w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na 
finansowanie planowanego deficytu budŜetu (zał nr 10) Pan Przewodniczący poprosił o 
przeczytanie uchwały radą sekretarza. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -12 
Przeciw            – 1 
Wstrzymało się -0 
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- uchwała nr 112/2012 zmieniająca uchwałę nr 156/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie 
diet radnych (zał nr 11) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe była omawiana na 
posiedzeniach komisji i jest podejmowana w celu usprawiedliwienia nieobecności radnych, 
którzy uczestniczą w szkoleniach i nie mogą wziąć udziału w sesji czy posiedzeniu komisji. 
Radny Gawluk nie zgodził się z zapisem w uchwale „ w tym samym czasie” i zawnioskował 
aby zmienić zapis poniewaŜ czasami szkolenie kończy się o 1500 i potrzebny jest czas na 
dojazd. 
Radni podjęli dyskusje w temacie tego zapisu. 
Na zakończenie Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe on będzie usprawiedliwiał 
nieobecności. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
Ad. 6 
 Pan Przewodniczący poinformował o swojej wizycie w partnerskiej gminie Steinfeld i o 
wizycie Pani Burmistrz wraz z delegacją, która zaplanowana jest na wrzesień. 
28.06.2012r. zaplanowana jest kolejna sesja i będzie to sesja absolutoryjna. Komisja 
Rewizyjna sporządziła wniosek do RIO i czeka na odpowiedź. 
Z-ca Burmistrza poinformował, Ŝe zaczęto bić rekord  świata w najdłuŜszym meczu siatkówki 
w hali. W imieniu organizatorów zaprosił radnych do wzięcia udziału w roli obserwatorów 
oraz poinformował, Ŝe prowadzona jest zbiórka pieniędzy na leczenie chorej dziewczynki. 
Z-cę Burmistrza poparł redaktor Koenig i poprosił radnych o mobilizację oraz poinformował 
o wizycie Pani Anity, która była tłumaczką podczas wizyt samorządowców w Steinferld. 
 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący stwierdził, ze porządek XIX sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


