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Protokół nr XLVII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 22maja 2014r. w godzinach 1600-1715 

W sesji uczestniczyło 11 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz, Cielas, Gawluk, Kruszyński) 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 

- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Zastępca Burmistrza GiM – Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM - Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Andrzej Kacprzak 
- Komendant StraŜy Miejskiej – Karolina Wiśniewska 
- Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Jastrowiu – Marek Wojtczak 
- sołtysi 
-  prasa 
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Wojciech Sakowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radną Agnieszkę Kazberuk 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. Sport i kultura w gminie i mieście Jastrowie 
4. Informacja o stanie ładu i porządku publicznego 
5. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

- wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki  lub 
kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2014 rok 
- zmieniająca uchwałę Nr 353/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w 
sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2014”.  
- zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego  
      6.   Interpelacje i zapytania 
      7.  Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
 
Porządek został przyjęty. 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Pytań nie było. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie (11 głosami) 
 
Ad. 3 
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Pan Wiceprzewodniczący Sakowicz poinformował, Ŝe informacja na temat sportu (zał nr 3) 
została przedstawiona przez Kierownika SPRIT Wiesława Puzio na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było.  
Informacja została przyjęta jednogłośnie (11 głosami) 
Pan Wiceprzewodniczący Sakowicz poinformował, Ŝe informacja na temat kultury (zał nr 4) 
została przedstawiona przez Dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu Agnieszkę GłyŜewską-
Klofik na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było.  
Informacja została przyjęta jednogłośnie (11 głosami) 
 
Ad. 4 
Pan Wiceprzewodniczący Sakowicz poinformował, Ŝe informację o stanie porządku 
publicznego na terenie gminy i miasta Jastrowie za 2013 rok (zał nr 5) przedstawił BłaŜej 
Redzimski na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było.  
Glosowanie:  
Za                     -10 
Przeciw             - 0 
Wstrzymało się -1 
 
Informacja na temat stanu ochrony przeciwpoŜarowej na terenie gminy i miasta Jastrowie(zał 
nr 6) została przedstawiona przez Andrzeja Kacprzaka Komendanta Miejsko-Gminnego OSP 
na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było.  
Informacja została przyjęta jednogłośnie (11 głosami) 
 
Informacja z wyników działań straŜy miejskiej w Jastrowiu za 2013 rok (zał nr 7) została 
przedstawiona przez Karolinę Wiśniewska Komendant StraŜy Miejskiej w Jastrowiu na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było.  
Glosowanie:  
Za                     - 9 
Przeciw             - 0 
Wstrzymało się -2 
 
Ad. 5 
- uchwała nr 383/2014 w sprawie  wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących Ŝłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie (zał 
nr 8) została przedstawiona przez Z-cę Burmistrza Jerzego Klimczaka, który poinformował, 
Ŝe Ŝłobki oraz kluby dziecięce prowadzone przez podmioty wymienione w art.8 ust.1 ustawy 
mogą otrzymać dotację celową na kaŜde dziecko z budŜetu gminy. Wysokość i zasady 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby 
dziecięce określa rada gminy w drodze uchwały.  
Prowadzenie Ŝłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru Ŝłobków i klubów 
dziecięcych. Gmina i Miasto Jastrowie wyraŜa chęć wsparcia finansowego tego rodzaju 
działalności przy wykorzystaniu obowiązujących instrumentów prawnych. 
Radna sekretarz przeczytała uchwałę.  
Pytań nie było. 
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 384/2014 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2014 rok (zał nr 9) 
została przedstawiona przez panią Skarbnik: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę    354.410 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    347.330 zł 
Środki na realizację projektu systemowego pt. „Pomocna Dłoń – Integracja ZagroŜonych 
Wykluczeniem” 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę        7.080 zł 
Pismo Szefa Krajowego Biura Wyborczego dnia 15.05.2014r zwiększenie dotacji celowej w 
rozdziale 75113 o kwotę 7.080 zł Wybory do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na 
zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę           130 zł 
   w tym: 
1. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę           130 zł 
Wniosek Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu – dochody ze sprzedaŜy makulatury 
 
III. Wydatki bieŜące zwiększa się    o kwotę               408.410 zł 
       w tym: 
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
     kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę        7.080 zł 
Wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych -  Wybory do 
Parlamentu Europejskiego  
 
2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę               401.330 zł 
● Dotacja dla Ŝłobka  kwota   15.000 zł, 
● Realizacja projektu systemowego pt. „Pomocna Dłoń – Integracja ZagroŜonych 
Wykluczeniem”  kwota 386.330 zł (w tym udział środków własnych 39.000 zł) 
 
IV. Wydatki bieŜące zmniejsza się    o kwotę                 53.870 zł 
       w tym: 
1. Oświata i wychowanie     o kwotę      14.830 zł 
2. Pomoc społeczna      o kwotę                 39.000 zł 
3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                        40 zł 
 
Zmiany w wydatkach majątkowych  
● Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
   dla OSP w Jastrowiu  zwiększenie o kwotę  (+) 40.000 zł 
●Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 
   prawa handlowego   zmniejszenie o kwotę  (-) 40.000 zł 
 
Pytań nie było. 
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 glosami) 
 
- uchwała nr 385/2014 zmieniająca uchwałę Nr 353/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
27 lutego 2014r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2014” (zał nr 
10) została przedstawiona przez Burmistrza, który poinformował, Ŝe  uchwałą Nr 353/2014 z 
dnia 27 lutego 2014r. Rada Miejska w Jastrowiu przyjęła „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w 
roku 2014”. Zgodnie § 1 ust. 1 Programu - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w 
schroniskach dla zwierząt realizowane miało być przez Stowarzyszenie Wspierania  i 
Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „Reks” w Kołobrzegu na podstawie zawartej z tym 
podmiotem w dniu 1 stycznia 2012r. umowy. Pismem z dnia 25 marca 2014r. Stowarzyszenie 
Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „Reks” w Kołobrzegu wypowiedziało 
przedmiotową umowę w trybie natychmiastowym. W celu moŜliwości realizacji programu 
zawarta została umowa z VET-Agro Serwis  z siedzibą w Trzciance. 
W związku z powyŜszym zaszła konieczności zmiany Programu i wskazania nowego 
podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt.  
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 385/2014 w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego (zał 
nr 11) została przedstawiona przez Panią Skarbnik, która poinformowała, Ŝe postanawia się 
zaciągnąć w roku 2014 kredyt długoterminowy w wysokości do 2.300.000 zł  na 
finansowanie planowanego deficytu budŜetu. Spłata kredytu będzie następować z dochodów 
własnych budŜetu gminy, poczynając od 2015r. z uwzględnieniem w planach budŜetowych w 
latach obejmujących spłatę. Spłata kredytu będzie następować  z dochodów własnych budŜetu 
gminy, poczynając od 2015r. przez okres 9 lat. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel 
własny „in blanco”. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosami) 
 
O godzinie 1640 Pan Wiceprzewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1650 obrady wznowiono. 
 
Ad. 6 
Nie było. 
 
Ad. 7 
Andrzej Kacprzak zabrał głos w sprawie złego stanu drogi z Sypniewa do Szwecji. Mówił, ze 
jeŜeli teraz droga nie zostanie połatana to później trzeba będzie mieć duŜo środków aby ja 
naprawić. Na zakończenie poprosił o interwencję w PZD. 
Wiceprzewodniczący Sakowicz poprosił aby prasa teŜ zainteresowała się tym tematem. 
Przypomniał teŜ temat oznakowania drogi do Brzeźnicy, była mowa o namalowaniu osi 
jezdni oraz postawieniu słupków. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe droga z Sypniewa do Szwecji jest zapomniana przez powiat. 
Widział jednak drogowców, którzy łatali dziury na innej drodze. Poprosił aby połatać dziury 
chociaŜ na drodze do Brzeźnicy-Kolonii. Przyjęto jego wniosek. Powiedział, Ŝe trwa teŜ 
wykaszanie poboczy przy drodze powiatowej. Pani sołtys Samborska razem z pracownikiem 
interwencyjnym wykaszają wyjazd z Samborska w celu poprawy widoczności. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej pochwalił się, Ŝe szkoła przystąpiła do projektu unijnego 
dzięki któremu wzbogaci się o komputery i sieć wifi. Prowadzone będą teŜ zajęcia 
edukacyjne i przyniesie on szkole korzyści w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
Redaktor Koenig i Burmistrz wyjaśniali sprawę artykułu, który został opublikowany w 
Panoramie Złotowskiej w sprawie wycinki drzew i zniszczenia gniazd.  
Pan Przewodniczący Przybylski przeprosił w imieniu Przewodniczącej Rady Powiatu i 
radnego Sikory za ich nieobecność na sesji, która spowodowana jest udziałem w posiedzeniu 
komisji. Poinformował, Ŝe na najbliŜszej sesji rady Powiatu zostanie odwołany radny Runie 
a w jego miejsce zostanie powołany Dyrektor Nowicki. 
Dyrektor Nowicki zobowiązał się, Ŝe będzie obecny na kaŜdej sesji i będzie starł się dbać o 
dobro gminy. 
 
O godzinie 1715 Pan Wiceprzewodniczący Sakowicz stwierdził, Ŝe porządek XLIV sesji 
został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
 

 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


