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Protokół nr XLIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 24 kwietnia 2014r. 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 
- Starosta Złotowski- Ryszard Goławski 
- Przewodnicząca Rady Powiatu- Jadwiga Harbuzińska-Turek 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Andrzej Kacprzak 
- 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. 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 

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

2. Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami 
3. Omówienie projektów uchwał w sprawie: 

- zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej 
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie 
- zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i 
roztopowych 
 - udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła  
 - wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej zabudowanej na podstawie art. 231 
KC 
 - zmiany budŜetu gminy i miasta na 2014 rok 
 - zawarcia z Powiatem Złotowskim umowy partnerskiej przy realizacji projektu 
systemowego Druga Szansa – Integracją ZagroŜonych Wykluczeniem w ramach Priorytetu 
VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego  

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

 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Poinformował, Ŝe po rocznych negocjacjach udało się odzyskać trzy historyczne dokumenty 
dotyczące Jastrowia. Pochodzą z roku 1631, 1740 i 1732.Były one w Jastrowiu jednak zostały 
wywiezione do Wałcza. Jest nadzieja na odzyskanie jeszcze innych dokumentów. Te obecne 
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moŜe przyczynią się do powstania izby historycznej w Jastrowiu. Na zakończenie złoŜył 
podziękowania za pomoc w odzyskaniu dokumentów Panu Mieczysławowi Borkowskiemu. 
Radni mieli moŜliwość obejrzenia kserokopii tych dokumentów. 
 
Ad. 3 
 
- uchwała nr 376/2014 w sprawie zatwierdzenia  oceny zasobów pomocy społecznej w 
oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej (zał nr 3) została przeczytana 
przez radną sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwałą nr 377/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego  odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie (zał nr 4) 
została przeczytana przez radną sekretarz. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     - 9 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-5 
 
- uchwała nr 378/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych (zał nr 5) została przeczytana przez radną 
sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 379/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz  Gminy Piła  
(zał nr 6) ) została przeczytana przez radną sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 380/2014 w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej zabudowanej na 
podstawie art. 231 § 1  Kodeksu Cywilnego (zał nr 7) została przeczytana przez Pana 
Przewodniczącego. 
 Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 381/2014 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2014 rok (zał nr 8) 
została przedstawiona przez Panią Skarbnik: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                    604.496,71 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            277.626,71 zł  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.91.2014.4 z dnia 26.03.2014r zmniejszenie 
dotacji celowej rozdziale 85295 o kwotę 462 zł  w celu dostosowania poziomu środków do 
zakresu  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2014.5 z dnia 28.03.2014r zwiększenie 
dotacji celowej rozdziale 85295 o kwotę 95.855 zł  z przeznaczeniem na pomoc finansową 
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realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do  
świadczenia pielęgnacyjnego  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.117.2014.3 z dnia 15.04.2014r. zwiększenie 
planu  dotacji celowej  w rozdziale 01095 o kwotę 173.798,71 zł z przeznaczeniem na zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w 
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 
Pismo Szefa Krajowego Biura Wyborczego dnia 17.04.2014rzwiększenie dotacji celowej w 
rozdziale 75113 o kwotę 8.435 zł Wybory do Parlamentu Europejskiego 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę                  326.870,00 zł 
   Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I..3111.92.2014.5 z dnia 31.03.2014r.zwiększenie 
dotacji celowej w rozdziale 85415  o kwotę 150.000 zł   na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I..3111.106.2014.6 z dnia 08.04.2014r.zwiększenie 
dotacji celowej  w rozdziale 85214 o kwotę  146.631 zł  na dofinansowanie wypłat zasiłków 
okresowych w części gwarantowanej z budŜetu państwa 
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I..3111.107.2014.6 z dnia 08.04.2014r.zwiększenie 
dotacji celowej  w rozdziale 85216 o kwotę  30.239 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków 
stałych 
      
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę           655.296,71 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę           173.798,71 zł 
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 170.390,89 zł  oraz na pokrycie 
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy kwota 3.407,82 zł 
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
     kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę    8.435,00 zł 
Przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego  
 
3. Ochrona zdrowia      o kwotę  13.300,00 zł 
Wprowadzono do budŜetu w roku 2014 nie wykorzystane środki z 2013r z Gminnego 
Funduszu Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w kwocie 13.300 zł. 
 
4. Pomoc społeczna      o kwotę           272.263,00 zł 
wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budŜetu państwa   146.631 zł 
wypłata zasiłków stałych         30.239 zł 
wypłata świadczeń pielęgnacyjnych dla osób uprawnionych    95.393 zł 
 
5. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę           187.500,00 zł 
wypłata stypendiów dla uczniów dotacja celowa  150.000 zł + 37.500 zł   partycypacja w 
kosztach zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157 poz. 1240) 
  
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę             50.800,00 zł 
       w tym: 
1. Administracja publiczna     o kwotę  50.800,00 zł 
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IV. Zmiany w wydatkach majątkowych 
1. Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Sypniewie zwiększenie     (+) 25.000,00 zł 
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. 2 Lutego  zmniejszenie     (-)  42.600,00 zł  
3. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i budynku  
    gospodarczego na terenie kąpieliska miejskiego   zwiększenie     (+) 40.000,00 zł 
4. Dofinansowanie utworzenia warsztatu konserwacji 
     i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych przy  
     Komendzie StraŜy PoŜarnej w Złotowie   zwiększenie     (+)   2.600,00 zł 
5. Wykonanie dojścia do placu zabaw przy  
      ul. Ogrodowej w Sypniewie    zmniejszenie     (-)  25.000,00 zł  
 
 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 382/2014 w sprawie zawarcia z Powiatem Złotowskim umowy partnerskiej 
przy realizacji projektu systemowego POMOCNA DŁOŃ– Integracją ZagroŜonych 
Wykluczeniem w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (zał nr 9). 
Burmistrz wyjaśnił zebranym, Ŝe nie podjęcie przedmiotowej uchwały spowoduje utratę 
dofinansowania całego projektu w kwocie 1 242 329,36 zł, które mogą zostać przeznaczone 
na aktywną integrację społeczną, zawodową, zdrowotną i edukacyjną osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej w Powiecie Złotowskim i w Gminie Jastrowie. Jest szansa na 
zatrudnienie w ramach tego projektu 2 pracowników socjalnych. Będą teŜ organizowane 
szkolenia dla bezrobotnych w celu podniesienia kwalifikacji. Podjęcie uchwały pozwoli na 
podpisanie umowy ze Starostą co spowoduje uruchomienie środków. 
Starosta Ryszard Goławski do wyjaśnień Burmistrza dodał, Ŝe realizacja wspólnych z gminą 
projektów układa się bardzo dobrze. Środki z projektu zostaną wykorzystane na potrzeby 
lokalnego rynku pracy  i dadzą szansę bezrobotnym na przekwalifikowanie się i znalezienie 
pracy. Poinformował, Ŝe został zakończony projekt termomodernizacji obiektów uŜyteczności 
publicznej, podziękował za przystąpienie gminy do tego projektu. Poinformował, Ŝe udało się 
wyremontować budynek, w którym powstanie MOW nr 1, który da szansę dla kolejnych 
kilkunastu osób na pracę. Podziękował radnym i sołtysom za zgłaszane problemów w 
drogownictwie i w innych dziedzinach co pozwala na szybką interwencję. Planowane jest 
wykonanie zatoki w Sypniewie i chodnika w Samborsku. W czerwcu planowany jest przetarg 
na remont drogi do Sypniewka, dziękuje za pomoc w realizacji tej inwestycji. Z rezerw uda 
się wygospodarować potrzebne środki, które wyniosą około 600tys. 
Starosta poinformował teŜ, ze zarząd powiatu złotowskiego rozpatrzył wnioski odnośnie 
ochrony zabytków i na najbliŜszej sesji kościoły dostaną dofinansowanie na rozpoczęte 
inwestycje. 
Został rozpatrzony wniosek stowarzyszenia Horyzont w sprawie dofinansowania ogrodzenia 
cmentarza Ŝydowskiego. Po rozmowach z gminą Ŝydowską jest zgoda na wykonanie 
ogrodzenia ale tradycyjnego a nie jak wnioskowało stowarzyszenie z sadzonek. Koszt jest 
porównywalny. 
Na zakończenie Starosta podziękował wszystkim za współpracę. 
Radny Stapaiński zapytał o oznakowanie drogi do Brzeźnicy słupkami aby poprawić 
widoczność. Przewodnicząca Rady Powiatu odpowiedziała, Ŝe rozmawiała na ten temat z 
Dyrektorem Jaskólskim i jest to kosztowna inwestycja. W tym miejscu podjęto dyskusję w 
temacie sposobu oznakowania drogi w celu poprawy bezpieczeństwa. 
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Po skończonej dyskusji Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, Ŝe remont drogi do 
Nadarzyc jest dla powiatu priorytetem. Planowane jest w tym roku wykonanie dokumentacji a 
później jak będzie nowe rozdanie środków unijnych planowane jest wykonanie inwestycji z 
dofinansowaniem.  
Pani Przewodnicząca pogratulowała Burmistrzowi i radnym za decyzję o utworzeniu zespołu 
mieszkań chronionych i poinformowała, o otrzymanym wyróŜnieniu w kategorii wydarzenie 
gospodarcze roku. 
Starosta poinformował o rozpoczęciu procedury przywrócenia Sądu Rejonowego Złotowie 
oraz o potrzebie wycięcia drzew wzdłuŜ drogi do Nadarzyc w celu jej poszerzenia. 
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie uchwały: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
Ad. 4 
Nie było. 

Ad. 5 
Radna Harbuzińska-Turek zgłosiła problem ruchu pieszego na ul. Wojska Polskiego w 
okolicach sklepu DINO. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe trwa korespondencja z WZD, była przeprowadzona przez 
przedstawicieli WZD wizja w terenie i na razie nie ma Ŝadnej decyzji. Planuje wysłać do 
marszałka zdjęcia i tak jak wcześniej informował brak jest współpracy z WZD. Jedyne co 
zostało zrobione to obniŜenie krawęŜnika i postawienie znaków zakazu przejścia. Jako gmina 
nie moŜemy na obcym terenie wykonywać Ŝadnych prac. 
Radny Szlenkier zapytał o drzewo przeznaczone do wycięcia na ul. Wojska Polskiego. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest ten sam problem co poprzednio czyli brak współpracy. Zgoda 
na wycinkę jest wydana i czekamy na realizację. Przy okazji wspomniał o artykule w sprawie 
wycinki drzew jaki ukazał się w Panoramie Złotowskiej. Jest on nierzetelny i redaktor 
wysłuchał tylko jednej strony. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała o sprzątanie ulic i chodników z piasku po zimie. 
Prezes ZECIUK odpowiedział, Ŝe wykonują tylko usługi na zlecenie gminy. Na bocznych 
ulicach mają sprzątać pracownicy społecznie-uŜyteczni. ZECIUK posprzątał centrum miasta. 
Radny Szlenkier zwrócił uwagę na brak miejsc parkingowych przy urzędzie. Mieszkańcy 
zwracają uwagę, Ŝe parkują tam samochody urzędnicy a dla petentów nie ma juŜ miejsca. 
Radny Kruszyński zwrócił uwagę na samochody cięŜarowe parkujące w zatoce przy Tesco. 
Ograniczają widoczność dla wyjeŜdŜających z parkingu przy TESCO. 
Na zakończenie Kierownik Puzio zaprosił na Bieg o Uśmiech Dziecka i na spływ i rajd 
rowerowy śladami PapieŜa Jana Pawła II. 
O godzinie 1715 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XLIII został wyczerpany i 
zamknął obrady. 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


