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Protokół nr XL sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 16 stycznia 2013r. w godzinach 1600-1715 

W sesji uczestniczyło 14 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz) 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 

- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
-Zastępca Burmistrza GiM – Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
-  kierownik MGOPS- Jarosław Janusiak 
 
Obradom przewodniczył Pan Jan Przybylski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radnego Władysława Cielasa na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum  
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy 
społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie doŜywiania „ Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 
2014-2020  
- określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań 
własnych 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2014 rok – do wprowadzenia 

3. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
 
Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 

Ad. 2 
Burmistrz poinformował, Ŝe sesja została zwołana na wniosek Kierownika MGOPS w celu 
podjęcia dwóch uchwał związanych z doŜywianiem i oddał głos Kierownikowi aby 
przedstawił uchwały. 
 
- uchwała nr 349/2014 w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” na lata 2014-2020 (zał nr 2) – Kierownik Janusiak wyjaśnił, Ŝe z końcem 2013 
roku wygasła ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” . W dniu 1 stycznia 2014r. weszła w Ŝycie uchwała 
Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” na lata 2014-2020. Warunkiem otrzymania przez Gminę dotacji z programu na 
dofinansowanie udzielania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub Ŝywności 
jest podjęcie przez Radę  uchwały na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej podwyŜszającej kryterium dochodowe z art.8 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ww. 
ustawy do poziomu 150 %. Stąd proponuje się podjęcie uchwały, co umoŜliwi Gminie 
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uzyskanie dotacji w ramach ww. Programu z budŜetu państwa na dofinansowanie zasiłków 
celowych na zakup posiłku lub Ŝywności dla osób, których dochód wynosi do 150% 
kryterium dochodowego z art.8 ust.1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej.  
Zgodnie z art.8 ust.1-2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - prawo do 
świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej, z zastrzeŜeniem art. 40, 41, 53a, 78 i 91, 
przysługuje: 
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł,  
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł,  
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie 
Rada gminy w drodze uchwały, moŜe podwyŜszyć kwoty, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, 
uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.  
PodwyŜszone kryteria dochodowe mają zastosowanie tylko do udzielania pomocy                   
w  formie zasiłku celowego przyznawanego na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 
posiłku lub Ŝywności w ramach realizacji programu opisanego w uchwale Nr 221 Rady 
Ministrów. Zgodnie z ww. uchwałą Rady Ministrów program ma być realizowany w latach 
2014- 2020.    
Proponuje się nadanie mocy wstecznej uchwale, tj. od dnia 1 stycznia 2014r. tak by uchwała 
obejmowała cały okres obowiązywania wieloletniego programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020. 
 
- uchwała nr 350/2014   w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 
pomocy społecznej  w zakresie zadań własnych (zał nr 3) – Kierownik Janusiak wyjaśnił, Ŝe 
zgodnie z art.96 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  wydatki na usługi, 
pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 
przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeŜeli dochód na 
osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium 
dochodowego. Stosownie do art.96 ust.4 ww. ustawy rada gminy określa, w drodze uchwały, 
zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust.2, 
będących w zakresie zadań własnych. 
Warunkiem otrzymania przez Gminę dotacji z programu na dofinansowanie udzielania 
pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci przekazania produktów 
Ŝywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ust.1 
ustawy do wysokości 150% kryterium dochodowego jest przyjęcie przez Gminę stosownej 
uchwały na podstawie art.96 ust.4 ww. ustawy podwyŜszającej kwotę kryterium 
dochodowego do 150 %, do wysokości której nie Ŝąda się zwrotu wydatków za udzielony 
posiłek lub za przekazanie produktów Ŝywnościowych.  
Podjecie tej uchwały jest związane takŜe z wcześniej cytowaną uchwałą Rady Ministrów. 
Kierownik poinformował, Ŝe wydano 1739  decyzji na doŜywianie z czego około 30% to 
osoby samotne a reszta to osoby w rodzinach. Jest więc doŜywianych około 2,5 tys osób. 
Został rozstrzygnięty przetarg na catering w szkołach. Wygrała firma z Piły i juŜ widać, Ŝe 
obiady są duŜo lepszej jakości. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe nie zrozumiał dlaczego naleŜy podjąć te uchwały. 
Kierownik Janusiak wyjaśnił, Ŝe program na lata 2006-2013 ogłoszony był w ustawie a teraz 
jest tylko uchwała Rady Ministrów. Gdyby była ustawa gminy nie musiałyby podejmować 
tych uchwał poniewaŜ wszystkie przepisy zawarte byłyby w ustawie. 
W tym miejscu radni podjęli dyskusję w temacie przepisów prawa. 
Na zakończenie dyskusji radny Szlenkier powiedział, Ŝe ma zastrzeŜenia do zapisu o 
działaniu wstecznym uchwały. 
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Kierownik Janusiak odpowiedział, Ŝe zapis ten jest z korzyścią dla korzystających. 
Burmistrz dodał, Ŝe nasza gmina w przeciwieństwie do innych nie wstrzymała doŜywiania 
tylko wyłoŜyła środki własne. Liczy jednak na  ich zwrot. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy otrzymamy dofinansowanie  od wojewody. 
Kierownik Janusiak odpowiedział, Ŝe ma nadzieję, Ŝe tak jak do tej pory będziemy wykładać 
tylko 20% środków własnych. 
Więcej pytań nie było. 
Uchwała nr 349/2014 została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
Uchwała nr 350/2014 została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 351/2014 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2014 rok (zał nr 4) 
została przedstawiona przez Panią Skarbnik: 
I. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę        12.000 zł 
       w tym: 
       1. RóŜne rozliczenia     o kwotę          2.000 zł 
          Środki na wypłatę świadczeń pienięŜnych dla Ŝołnierzy rezerwy 
       2. Kultura fizyczna     o kwotę        10.000 zł 
          Wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT z Hali Widowiskowo-Sportowej   
 
II. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        20.000 zł 
       w tym: 
      1. Działalność usługowa     o kwotę        20.000 zł 
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 
  
III. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę         8.000 zł 
   w tym: 
      1.Remont windy dla osób niepełnosprawnych  
         w budynku Przychodni Zdrowia w Jastrowiu  o kwotę          8.000 zł 
 
Burmistrz przedstawił historię zakupu dźwigu w przychodni. Został ogłoszony przetarg na 
zakup urządzenia poniewaŜ głośno było, Ŝe w budynku piętrowym musi być zainstalowana 
winda. Niestety zakupione zostało urządzenie uŜywane i nie było moŜliwości 
zakwestionowania przetargu poniewaŜ nie było zapisu w specyfikacji, Ŝe urządzenie musi być 
nowe. Po roku od zakupu zaczęły pojawiać się usterki. W tej chwili zepsuł się napęd. W tej 
kwocie zaplanowano teŜ malowanie widny. Prace wykona ZGM. Winda jest potrzebna bo są 
osoby niepełnosprawne, które z niej korzystają. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie techniki malowania widny. 
Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
Ad. 3 
Radny Szlenkier zapytał Burmistrza co słychać w sprawie wycięcia drzewa na ul. Wojska 
Polskiego i co ze sprawą ścieŜek rowerowych. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest umówiony na spotkanie w sprawie drogi wojewódzkiej. 
Niepokojąca jest sprawa oświetlenia na tej drodze w okolicach przejścia dla pieszych koło 
Biedronki. Był tam juŜ wypadek. Pisano o zamontowanie oświetlenia ale rozmowy z 
zarządzającymi drogą wojewódzką są bardzo cięŜkie. Chce teŜ spotkać się z Panem 
Stefankiewiczem w sprawie przejścia dla pieszych przy DINO oraz w sprawie wejścia do 
budynku przy ul.  Konopnickiej 1. 
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O godzinie 1645 posiedzenie opuścił radny Ludwisiak.  
Dalej Burmistrz informował o sprzecznych wypowiedziach w sprawie wycięcia drzew przy 
drodze wojewódzkiej i krajowej. Natomiast w sprawie ścieŜek rowerowych jest uzgadniana 
koncepcja, którędy mają te ścieŜki biec. Uzgodniono, Ŝe ścieŜki będą od ul. Roosevelta do ul. 
Poniatowskiego a dalej przy drogach gminnych sami zrobimy. Nie doszło do realizacji 
budowy parkingów przy drodze krajowej, poniewaŜ GDDKiA wyjaśniała, Ŝe nie posiada 
funduszy. Po rozmowach jest ustna obietnica, Ŝe w tym roku moŜe dojść do realizacji tej 
inwestycji, która jest wyceniona na 300tys a nasz udział 30tys jest zaplanowany w budŜecie. 
Radna Harbuzińska-Turek krytycznie wypowiedziała się o oświetleniu na ul. Wojska 
Polskiego- część lamp jest na prywatnych posesjach a druga część ukryta miedzy wysokimi 
drzewami. 
Burmistrz przyznał radnej rację ale nie chciał wypowiadać się na temat działań ENEI. 
Wiceprzewodniczący Sakowicz zgłosił pretensje, Ŝe straŜ miejska nie moŜe ustawić 
fotoradaru przy drodze wojewódzkiej. Przewodnicząca Komisji Porządku powinna w tej 
sprawie interweniować. Pytał dlaczego gmina dofinansowuje policję skoro ta nie 
współpracuje z nami. Podał przykład, Ŝe policja kontroluje samochody koło Ŝwirowni gdzie 
nie ma duŜego zagroŜenia a powinna to robić na drodze wojewódzkiej. 
Wiceprzewodniczącego Sakowicza poparł radny Gawluk i zgłosił kolejne zagroŜenie dla 
dzieci idących do szkoły na ul. Poniatowskiego, gdzie tiry i samochody szybko jeŜdŜą. Podał 
przykład Górznej gdzie bardzo dobrze rozwiązano sprawę szybkiej jazdy. Zamontowano 
światła i kiedy samochód jedzie zbyt szybko zapala się czerwone. 
Radna Kazberuk odpowiedziała radnemu Sakowiczowi, Ŝe nie jej rolą jest pouczanie policji. 
Pisma były słane ale nic z nich nie wynikło. 
Pan Przewodniczący podsumowując dyskusję powiedział, Ŝe Komendant Redzimski bywa na 
sesjach i moŜna tę sprawę wtedy poruszyć. 
 
O godzinie 1715 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął 
obrady XL Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


