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Protokół nr XLI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 27 lutego 2014r. w godzinach 1600-1800 

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 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Przewodnicząca Rady Powiatu- Jadwiga Harbuzińska-Turek 
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg- Mirosław Jaskólski 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Andrzej Kacprzak 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu- BłaŜej Redzimski 
- 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 Aleksandrę Ciołek-Kruszyńską na sekretarza obrad a na protokolanta Panią 
Katarzynę Jędrzejczak. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

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

2. Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami 
3. Informacja o aktualnym stanie budynków i lokali uŜytkowych, polityka czynszowa 
4. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

-  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie doŜywiania „Pomoc  gminy 
w zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020 
- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2014” 
- wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (2 uchwały) 
- wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy (4 uchwały) 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2014 rok 
- zbycia nieruchomości przeznaczonej na cele budownictwa mieszkaniowego 
- ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych. 

5. Interpelacje i zapytania 
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 

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). Informował o 
przetargach, które zostały juŜ rozstrzygnięte oraz o cenach jakie w nich uzyskano i firmach, 
które przetargi wygrały. Powiedział o spotkaniu samorządowców z posłanką PO, które odbyło 
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się w Złotowie, na którym pytano między innymi o brak ustawy o odnawialnych źródłach 
energii i o modernizacji i konserwacji oświetlenia w gminach. 
Pytań nie było. 
 
Ad. 3 
Informacja o aktualnym stanie budynków i lokali uŜytkowych, polityka czynszowa (zał nr 3) 
została szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji poinformował Pan 
Przewodniczący. 
Głosowanie: 
Za                    - 12 
Przeciw            – 1 
Wstrzymało się -0  
Nie głosował radny Kruszyński. 
 
Pan Przewodniczący oddał głos  Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie 
Mirosławowi Jaskólskiemu, który  przedstawił informację o inwestycjach jakie PZD wykonał 
w ubiegłym roku na drogach powiatowych w gminie Jastrowie. Zaproponował Burmistrzowi 
spotkanie w sprawie ustalenia jakie inwestycje na drogach powiatowych naleŜy wykonać w 
bieŜącym roku. Poinformował, Ŝe dziury na drogach zostały połatane i w najbliŜszym czasie 
chce przystąpić do czyszczenia poboczy. Prosi o zgłaszanie jakie prace i gdzie naleŜy 
wykonać aby je moŜna było dobrze rozplanować. 
Radny Sakowicz zgłosił zły stan odcinka drogi powiatowej z Brzeźnicy do Nadarzyc gdzie 
występuje zagroŜenie bezpieczeństwa. Jest połoŜona nowa nawierzchnia na odcinku do 
Brzeźnicy i wiele razy juŜ monitował o oznaczenie osi jezdni. Bez wyznaczenia osi jest zła 
widoczność podczas złej pogody. NaleŜałoby inwestycję wykonać zanim będzie jakiś 
nieszczęśliwy wypadek. Powiedział teŜ o zagroŜeniu jakie sprawiają przydroŜne drzewa i 
podał przykład wypadku śmiertelnego na drodze do Pniewa. 
Dyrektor Jaskólski odpowiadając radnemu Sakowiczowi powiedział, Ŝe inwestycja budowy 
drogi z Brzeźnicy do Nadarzyc czeka na nowy program rządowy aby moŜna było otrzymać 
dofinansowanie na jej budowę poniewaŜ powiat z własnych środków nie jest w stanie takiej 
inwestycji wykonać. Inne drogi powiatowe w gminie Jastrowie są pod nadzorem i wszelkie 
naprawy wykonywane są jak najszybciej. W sprawie osi jezdni powiedział, Ŝe są to ogromne 
koszty i powiatu na taki wydatek nie stać. W powiecie jest wiele kilometrów dróg, które do 
takiego oznaczenia się kwalifikują i inne gminy teŜ chciałyby aby drogi oznaczyć. W sprawie 
drzew odpowiedział radnemu, Ŝe nie zawsze są przyczyną wypadków i na dzień dzisiejszy 
wszystkie drzewa, na które złoŜono wnioski zostały wycięte. 
Radny Kruszyński zapytał jaki jest koszt wymalowania pasów osi jezdni i stwierdził, Ŝe 
znacznie poprawi się wtedy widoczność i bezpieczeństwo. Powiedział, Ŝe nie przyjmuje do 
wiadomości tłumaczenia  Dyrektora, Ŝe jak się inne gminy dowiedzą teŜ będą chciały. On 
jako radny dba o własną gminę. 
Sołtys Magda poprosiła o wycięcie zakrzaczenia przy drodze powiatowej. Powiedziała teŜ, Ŝe 
składała wniosek o naprawę drogi do Samborska i poprosiła o przegląd i naprawę. 
Dyrektor Jaskólski zobowiązał się przygotować kosztorys na namalowanie osi i zaznaczył, Ŝe 
odpowiada za wszystkie drogi w powiecie. Sołtys Magdzie obiecał wykonanie prac przy 
odkszaczeniu przy pomocy pracowników interwencyjnych i poprawienie stanu nawierzchni 
drogi do Samborska. 
Pan Przewodniczący podziękował Dyrektorowi za udzielone informacje. 
 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1710 obrady wznowiono. 



 3 

 
Ad. 4. 
 
- uchwała nr 352/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie doŜywiania „Pomoc  gminy w zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020 (zał nr 4) 
została przeczytana przez radą sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 353/2014 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2014” 
(zał nr 5) została przeczytana przez radą sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 354/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 6) została przeczytana przez radą sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 355/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 7) została przeczytana przez radą sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 356/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 8) została przeczytana przez radą 
sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami 
 
- uchwała nr 357/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 9) została przeczytana przez radą 
sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami 
 
- uchwała nr 358/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 10) została przeczytana przez radą 
sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami 
 
- uchwała nr 359/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 11) została przeczytana przez radą 
sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami 
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- uchwała nr 360/2014  w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2014 rok (zał nr 12) 
została przedstawiona przez Panią Skarbnik: 

I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                             2.390 zł 
   w tym: 
1. Wpływy z róŜnych dochodów    o kwotę          2.390 zł  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu-odszkodowanie od firmy 
ubezpieczeniowej za uszkodzone drzwi wejściowe do kuchni 
     
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                         130.000 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      130.000 zł 
Dnia 4 lutego 2014r w Poznaniu Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie podpisał umowę  z 
Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie realizacji 
zadania „Remont małej infrastruktury turystycznej oraz wyposaŜenie plaŜy miejskiej nad 
jeziorem DuŜym w Jastrowiu”. Współfinansowanie realizowane będzie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę          2.390 zł 
       w tym: 
       1. Pomoc społeczna     o kwotę          2.390 zł 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu- remont uszkodzonych drzwi 
wejściowych do kuchni 
  
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę      240.000 zł 
   w tym: 
      1. Remont małej infrastruktury turystycznej oraz  
         wyposaŜenie plaŜy miejskiej nad jeziorem  
         DuŜym w Jastrowiu     o kwotę      240.000 zł 
 
V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę      110.000 zł 
   w tym: 
  1. Budowa ul. Słowackiego w Jastrowiu   o kwotę        25.000 zł 
  2. Budowa ul. Zawiszy w Jastrowiu   o kwotę        85.000 zł 
            
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
Nie głosował radny Sakowicz 
 

- uchwała nr 361/2014  w sprawie zbycia nieruchomości przeznaczonej na cele 
budownictwa mieszkaniowego (zał nr 13) została przeczytana przez Pana 
Przewodniczącego. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
Nie głosował radny Sakowicz 
 



 5 

- uchwała nr 362/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 
Ŝłobków i klubów dziecięcych (zał nr 14) została przeczytana przez Pana 
Przewodniczącego. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
Nie głosował radny Sakowicz 
 

Ad. 5 
Nie było. 
 
Ad. 6 
Andrzej Kacprzak Komendant Miejsko-Gminny OSP poinformował, Ŝe odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Jastrowiu, na którym podsumowano 
działania OSP w 2013 roku. Mówił o potrzebach remontowych jednostek w Jastrowiu i 
Sypniewie i przypomniał, Ŝe w 2015 roku przypada 135 lecie działania jednostki i stąd 
potrzeba wykonania remontów. W ramach programu ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski postanowiono zakupić 2 samochody dla OSP. Wkład gminy wyniesie 
tylko 20% wartości samochodu. 
Z okazji 15 lecia działania Zarządu OSP RP zorganizowano spotkanie z działaczami i 
przedstawicielami samorządów. Z tej okazji w podziękowaniu za dobra współpracę 
Komendant Kacprzak wręczył pamiątkowe statuetki Burmistrzowi, Zastępcy oraz na 
ręce radnego Cielasa statuetkę dla wieloletniego Prezesa OSP Jastrowie Stefana Cielasa. 
Na zakończenie podziękował za bardzo dobrą współpracę. 
Pan Przewodniczący poinformował o wpłynięciu wniosku o udzielenie zwrotnej 
poŜyczki dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego w Jastrowiu 
na sfinansowanie dwóch projektów o charakterze promocyjnym gminy. Poinformował, 
Ŝe pismo do Burmistrza jeszcze nie dotarło i musi więc być przeprowadzona 
odpowiednia procedura po skończeniu, której Burmistrz na wniosek odpowie. 
Głos zabrał Pan Pokajewicz przedstawiciel Stowarzyszenia, który wyjaśnił, Ŝe otrzymali 
na dwa projekty  dofinansowanie z samorządu pomorskiego i następnie przedstawił 
koszty projektów oraz wyjaśnił jak będą finansowane. Stowarzyszenie nie posiada 
własnych dochodów stąd potrzeba poŜyczki na wkład własny, której zwrot nastąpi w IV 
kwartale 2014 roku. Tytuł pierwszego projektu brzmi „ Odkrywamy piękno rzek i jezior 
naszego regionu” a drugiego „Opracowanie i wydanie informatora turystycznego Gminy 
i Miasta Jastrowie jako element promocji obszaru LSR poprzez propagowanie walorów 
turystycznych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”. 
Pan Przewodniczący Przybylski powiedział, Ŝe projekty w pewnym sensie pokrywają się 
z zamierzeniami gminy stąd pewnie z Burmistrzem będą potrzebne rozmowy o efekcie, 
których poinformuje. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe planował na następnej sesji informację o 
gospodarce śmieciowej ale zanosi się na to, Ŝe sesja moŜe być dłuŜsza więc poprosił 
Prezesa Białasa aby taką  informację przedstawił teraz. 
Prezes Białas poinformował, Ŝe  system wszedł od 1.07.2013 roku i po podpisaniu 
umów są zadowoleni z funkcjonowania. Zwiększyła się ilość odpadów komunalnych, 
które ZECIUK wywozi. Brakuje 5% deklaracji, które przekazywane są do Związku i 
dalsza procedura naleŜy do Związku. Samochody ZECIUKu wyposaŜone są w kamery i 
GPS dzięki czemu moŜna śledzić trasę samochodów. Są skargi, Ŝe śmieci nie zostały 
zabrane i w tym teŜ pomagają kamery na samochodzie bo moŜna zweryfikować czy 
skarga jest zasadna. Aby skargi były szybciej załatwiane prosi aby kierować je 
bezpośrednio do nich a nie do Związku. Zdarzają się przypadki, Ŝe ktoś ma 
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nieprawidłowy pojemnik w stosunku do złoŜonej deklaracji. W takich przypadkach są 
wymieniane na odpowiednie. Worki na wymianę teŜ są zawsze przez pracowników 
zostawiane. 
 Problemem jest brak PSZOKu. Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne kiedy ktoś 
przywiezie są przyjmowane bezpłatnie. 
Podsumowując poinformował, Ŝe jeŜeli nie zdarzy się jakaś awaria to wejście do 
współpracy się opłaciło. Poinformował teŜ o nowym harmonogramie wywozu śmieci, 
zmiany zostały wprowadzone na korzyść mieszkańców. 
Radny Sakowicz zapytał jak układa się współpraca z Alvaterem według kalkulacji 
ZECIUK. 
Prezes Białas odpowiedział, Ŝe na plus. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy Związek prowadzi jakieś działania wobec tych 
5%, którzy nie złoŜyli deklaracji. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe trwa weryfikacja adresów i na bieŜąco gmina przekazuje 
informacje do Związku. Informował o Eksploatacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Złotowie, która gospodaruje zasobem mieszkaniowym popegerowskim i nie chce złoŜyć 
deklaracji. Jest teŜ problem z domkami letniskowymi. Następnie Burmistrz mówił o 
stawkach i kontrakcie jaki wynegocjował ZECIUK oraz o tym, Ŝe coraz mniej jest skarg 
od mieszkańców i, Ŝe jeden z pierwszych PSZOKów powstanie  w Jastrowiu. 
O godzinie 1800 Pan Przewodniczący stwierdził, ze porządek posiedzenia został 
wyczerpany i zamknął obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 

 


