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Protokół nr XLV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 12 czerwca 2014 roku. w godzinach 1600-1730.  

 

W sesji uczestniczyło 11 radnych  wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu (nieobecny radny Cielas, Gawluk,  Kruszyński i Prokopowicz). 
 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Przewodnicząca Rady Powiatu –Pani Jadwiga Harbuzińska-Turek 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Pan Andrzej Kacprzak 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu – Pan 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 radnego Michała Ludwisiaka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Piszczek.  
 
Porządek przedstawia się następująco: 
 

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

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budŜetu za 2013 rok: 
     - uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Jastrowie i 
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2013 rok 
     - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 
2013 rok  

4. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
- wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie 
- wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość (3 uchwały), 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2014 rok, 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 

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

 
 
Protokół poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
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Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał. nr 2 do protokołu). 
Informacja została poszerzona o wyjaśnienie w temacie zagospodarowania jeziora miejskiego 
i jeziora Businowskiego.  
 
Ad. 3 
Pani Skarbnik Pani CzyŜewska Teresa przedstawiła prezentację z wykonania budŜetu gminy i 
miasta za 2013 rok (zał. nr 3 do protokołu - wersja papierowa). Wypowiedź Pani Skarbnik 
uzupełnił Burmistrz GiM Piotr Wojtiuk.  
 
* O godz. 16:35 z sali wyszła radna Kazberuk, powróciła o 16:50. * 
 
Radny Michał Ludwisiak, sekretarz obrad odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium dla Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2013. 
Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę nr SO-0954/38/13/Pi/2014 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie 
wyraŜenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy i Miasta za 2013 rok i  
Uchwałę nr SO-0955/26/13/Pi/20143 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 
maja 2014 roku w sprawie opinii  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu o 
udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu 
za 2013 rok..  
Następnie otworzył debatę nad sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2013 rok, poprosił 
przewodniczących poszczególnych komisji branŜowych o zabranie głosu. 
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i 
Spraw Socjalnych – Krzysztof Bzowski. W kilku zdaniach podsumował wykonanie budŜetu 
za 2013 roku w opinii swojej komisji. Komisja przyjmuje go bez uwag. 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej 
radna Ciołek – Kruszyńska poinformowała, ze komisja nie miała zastrzeŜeń do sprawozdania 
z wykonania budŜetu za 2013 rok, opiniuje go pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska – Agnieszka Kazberuk, równieŜ nie miała zastrzeŜeń do sposobu wykonania 
budŜetu za 2013 rok. 
 
- uchwała nr 387/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta 
Jastrowie i sprawozdania z wykonania budŜetu za 2013 rok (zał nr 4 do protokołu) została 
odczytana przez Pana Przewodniczącego.  
 Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosami). 
 
Pan Przewodniczący Jan Przybylski o godz. 16:55 poprosił i ogłosił 10 minutową 
przerwę w obradach. 
 
Po przerwie przystąpiono do głosowania nad kolejną uchwałą: 
 
- uchwała nr 388/2014 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2013 rok (zał nr 5 do protokołu). Sekretarz 
obrad Ludwisiak  przeczytał uchwałę. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosami). 
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Pan Przewodniczący w imieniu swoim i radnych pogratulował Burmistrzowi uzyskania 
absolutorium, pogratulował takŜe Pani Skarbnik. Następnie Burmistrz podziękował Pani 
Skarbnik za pomoc przy wykonaniu budŜetu, jak teŜ kierownikom jednostek pomocniczych, 
sołtysom, pracownikom urzędu oraz wszystkim innym zaangaŜowanym przy realizacji 
budŜetu. Następnie zostały wręczone kwiaty Pani Skarbnik i Panu Burmistrzowi. 
Do Ŝyczeń przyłączyła się Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska-Turek, 
która w imieniu własnym i starostów podziękowała za dotychczasową owocną współpracę. 
Następnie wręczyła Pani Skarbnik wiązankę kwiatów. 
Burmistrz Piotr Wojtiuk jeszcze raz podziękował za zaangaŜowanie wszystkich osób 
zainteresowanych wykonaniem budŜetu, jak teŜ nawiązał do bardzo dobrze układającej się 
współpracy pomiędzy Gminą a Starostwem. 
 
Ad. 4 
 
- Uchwała nr  389/2014 w sprawie  wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie 
komunalne Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 6 do protokołu). 
Sekretarz obrad Michał Ludwisiak przeczytał uchwałę. Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe 
projekt uchwały był omawiany i przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich 
komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami). 
 
 
- Uchwała nr 390/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał. nr 7 do protokołu) została odczytana 
przez sekretarza obrad. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami). 
 
- Uchwała nr 391/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał. nr 8 do protokołu) została odczytana 
przez sekretarza obrad. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami). 
 
- Uchwała nr 392/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał. nr 9 do protokołu) została odczytana 
przez sekretarza obrad. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami). 
 
 
- Uchwała nr 393/2014 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2014 rok (zał nr 10 do 
protokołu) przedstawiła pani Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami). 
 
- Uchwała nr 394/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 
(zał. nr 11 do protokołu) została odczytana przez Przewodniczącego Rady. 
Pytań nie było. 
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Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami). 
 
 
Ad. 5 i  Ad. 6  
 
Przewodniczący Rady Jan Przybylski przeczytał zaproszenie na XVI Powiatowy Przegląd 
Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel, który odbędzie się 14 czerwca 2014 
roku w amfiteatrze miejskim w Jastrowiu.  
Ponadto dodał, Ŝe w lipcu br nie przewiduje zwołania sesji, chyba, Ŝe coś wyniknie 
niespodziewanie.  
O godzinie 1730 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XLV sesji zwyczajnej Rady 
Miejskiej w Jastrowiu został wyczerpany i zamknął obrady. 
 
Protokołowała:       
Katarzyna T. Piszczek 

 
 

 
 


