
Protokół nr XLVII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która  
odbyła się w dniu 25 września 2014 roku. w godzinach 1600-1830. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych wg. listy obecności stanowiącej  załącznik nr 1 do 

protokołu (nieobecny radny Prokopowicz).

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również:

- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk

- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak

− Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska

− Starosta Powiatu Złotowskiego – Ryszard Goławski

- Przewodnicząca Rady Powiatu –Pani Jadwiga Harbuzińska-Turek

- kierownicy jednostek organizacyjnych

- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Pan Andrzej Kacprzak

- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu – Pan Błażej 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  Jana  Stapińskiego  na  sekretarza  obrad a  na  protokolanta 

Panią Magdalenę Korwin-Piotrowską

Porządek przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie kworum

b) przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji.

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami
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3. Sprawozdanie z  działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jastrowiu za I półrocze 2014 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy i Miasta z I półrocze 2014 r.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

• zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

• wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej 

położonej w Brzeźnicy Kolonii

• w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność  Gminy i Miasta 

Jastrowie

6. Interpelacje i zapytania

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Protokół poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag.

Ad. 2

Burmistrz  przedstawił  informację  o  swojej  pracy  między  sesjami  (zał.  nr  2 do 

protokołu).

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Goławskiemu.

Starosta  powitał  zebranych,  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  i  radnych  – 

powiedział,  że przyjechał podziękować za współpracę,  podsumować ją.  Dodał, ze 

Rada Powiatu składa się z 19 radnych, z tego 3 jest z Jastrowia. Ta współpraca z nimi  

układała się bardzo dobrze. Może nie wszystko dało się zrobić, ale dużą część tak. 

Jesteśmy  przed  nowym  rozdaniem  środków  unijnych,  a  tym  samym  nowymi 

pomysłami.  Zawsze  był  spokojny  jeśli  chodzi  o  władze  Jastrowia,  które  solidnie 

współpracowały  Są  zamierzenia  na  przyszłość  opierające  się  na  tej  współpracy. 

Został złożony wniosek na budowę następnego etapu drogi Jastrowie – Nadarzyce. 

W przyszłym roku do remontu planowany jest odcinek z Brzeźnicy do Sypniewa. 
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Z  odcinkiem  do  Nadarzyc  będzie  problem  z  wycinka  drzew.  Trzeba  jednak 

rozpocząć działania już. Chciałby również podziękować w imieniu dyrekcji Szpitala 

Powiatowego za  wsparcie udzielane przez Radę Miejską i Burmistrza. To co jest dziś 

jest  efektem  współpracy  gmin  powiatu,  jest  tez  etapem  modernizacji  ochrony 

zdrowia obywateli. Szpital nie ma zadłużenia. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że jest 

to szpital samorządowy. Na płaszczyźnie oświatowej jest duży problem, związany 

głównie  z  niżem  demograficznym.  Obecnie  w  planach  jest  utworzenie  jeszcze 

jednego  ośrodka  MOW  w  Jastrowiu.  Niedługo  wybory  wszystkich  zweryfikują. 

Pewne  rzeczy  są  ciągle  do  dyskusji  i  rozmowy.  Udaje  się  realizować  chodniki, 

parkingi poprzez aktywizację bezrobotnych.  Z pewnością będzie jeszcze sesja czy 

dwie w Jastrowiu. Powiat liczy na deklarację współpracy przy kontynuacji remontu 

drogi.  Termin  składania  wniosków  był  do  15.09.  Realizacja  tego  zadania  jest 

możliwa.  Dodał,  że  bardzo  serdecznie  chce  podziękować  za  dotychczasową 

współpracę.  Ciągle  jeszcze  pewne  etapy  prac  są  do  zakończenia.  Złożył  również 

życzenia  wszystkiego  najlepszego.  Powiedział,  że  gdyby wiedział  w jakim stroju 

będzie Burmistrz,  też założyłby myśliwski  mundur.  Pewne przepisy nie mają nic 

wspólnego z życiem samorządowym. Nie można pozwalać na to by stwarzano tego 

typu problemy komuś, kto pełni funkcje z wyboru. Wspiera Burmistrza w tym co 

robi, bo zachował się odważnie. Trzeba umieć pokazać jak instytucje się mylą. Nie 

można stawiać ludzi pod ścianą 

Radny Sakowicz powiedział, że chciałby podziękować za działania, za pomalowane pasy na 

drodze.  Jednak  chciałby  zwrócić  uwagę,  że  przy  tej  samej  drodze  znaki  drogowe  są 

schowane  w  krzakach.  Zaproponował  by  może  jednak  zmienić  range  tej  drogi  do 

wojewódzkiej, przekazać ją w zarząd wojewodzie. 

Starosta Goławski powiedział, ze jeśli chodzi o przerośnięte krzaki to zgadza się zupełnie. 

Dodał, że Powiatowy Zarząd Dróg miał narzucony harmonogram prac. Jak tylko skończą 

robienie chodników, to zajmą się wycinką krzaków. Powiedział,  że PZD planuje zakupić 

maszynę do wykaszania poboczy. Powiedział, że rozmowa o malowaniu pasów, chodnikach 

jest  możliwa  przede  wszystkim  dzięki  wsparciu  gminy.  Dobrze,  że  takie  inwestycje 

uzgadnianie są z wioskami. Mieszkańcy najlepiej wiedzą gdzie, co zrobić. 
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Radny  Bzowski  powiedział,  że  chce  podziękować  wszystkim  –  radnym  powiatowym  z 

Jastrowia,  Staroście,  bo  inwestycje  na  terenie  wiejskie  są  duże.  Mieszkańcy  odczuwają 

zmiany pod względem bezpieczeństwa. Jakby droga była już ukończona cala to można by 

rozpocząć działania w kierunku zmiany statusu na drogę wojewódzką. Może kiedyś to się 

uda. 

Starosta Goławski powiedział, że samorządy czekają na przywrócenie subwencji drogowej. 

Trzeb  zastanowić  się  nad  tym  kto  chciałby  oddać  dobrą,  zrobioną  drogę.  Subwencja 

uporządkowałaby inwestycje. Powiat ma w zarządzie ponad 500 km dróg bitumicznych, 40 

km dróg polnych i dojazdowych do PKP. Po otrzymaniu subwencji można by rozmawiać o 

większych inwestycjach. Dziś samorządy mogą liczyć tylko na siebie. W województwie jest 

tyle, że nawet nie myślą o tej do Nadarzyc. 

Burmistrz powiedział, że również chciałby podziękować za współpracę. Dodał również, że 

zmiana statusu drogi na wojewódzką nie zawsze jest korzystna. Przykłady takich rozwiązań 

są  u  nas.  NA przykład  ul.  Wojska  Polskiego,  czy  most  nad Gwdą.  Nowa nawierzchnię 

wykonano na nim w 2012 roku. Dzięki zaangażowaniu Starosty i wicemarszałka Jankowiaka 

załatwiono  sprawę  chodnika  przy  Wojska  Polskiego  i  przy  TESCO.  To  były  skuteczne 

interwencje. Podpisane jest porozumienie co do inwestycji w roku następnym. Droga będzie 

wyremontowana na odcinku przez całe Sypniewo. Gmina dołoży tylko 150 tys. zł. Warto 

tyle dołożyć,  żeby droga przez wieś była zrobiona. Załatwione jest również wiele spraw 

parkingowo – drogowych. W Sypniewie dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji. W 

trakcie  współpracy  były  podejmowane  konkretne  ustalenia  i  nie  trzeba  było  o  niczym 

przypominać. Dziś również będzie uchwała dotycząca dofinansowania remontu struktury 

chodnikowo  –  drogowej.  To  co  powstanie,  będzie  wyremontowane  –  zostanie  dla 

mieszkańców. 

Ad. 3

Przewodniczący  przypomniał  radnym,  że  tydzień  temu,  na  wspólnym 

posiedzeniu  Komisji  Rady  Miejskiej  wysłuchali  sprawozdania  z  działalność 

MGOPS. 

Kierownik  Janusiak  dodał  tylko,  że  podczas  omawiania  sprawozdania 

podkreślał,  że  bardzo  groźny  jest  brak  środków  na  dożywianie.  Dziś  ma  już 

informację,  że  gmina dostanie jednak 90% środków. Dodał  również,  że gmina 
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otrzyma  dofinansowanie  zakupu  samochodu,  a  ten  którego  używa  gmina 

przeznaczony będzie do wożenia posiłków. 

Sprawozdanie z  działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jastrowiu za I półrocze 2014 r. przyjęte zostało jednogłośnie. Stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu.

Ad 4

Burmistrz  powiedział,  że  chcieliby  z   Panią  Skarbnik  przedstawić  graficzną 

informację  ze  sprawozdania.  Zawarte  w  niej  są  najbardziej  podstawowe 

wskaźniki.

Pani Skarbnik omówiła prezentację (zał. 4 nr do protokołu)

Ad 5

Uchwała nr 464/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Sekretarz  obrad  odczytał  uchwałę.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  projekt 

uchwały był omawiany i przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich 

komisji.

Pytań nie było.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Uchwała nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014 r. w 

sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok.

Pani  Skarbnik  omówiła  uchwałę,  informując  jednocześnie  radnych,  że  23.09 

wpłynęła do Urzędu prośba z LGD „Naszyjnik Północy”.

Burmistrz  dodał,  że  wiosna  tego  roku  mieli  spotkanie  z  LGD  „Naszyjnik 

Północy”. Fundacja zaproponowała wójtom i burmistrzom by w każdej gminie 

zrobić wiatę dla turystów. Powiedział, że razem w kierownikiem Puzio wskazali 

na lokalizacje Sypniewko.  Dla rozpoczęcia realizacji gmina udzieliła pożyczki, a 
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LGD  zwraca  100%.  pomysł  korzystny.  Sprawa  realizacji  projektu  się 

przeciągnęła. Realizacja miała być zakończona w lipcu. Ogłoszono przetargi na 

projekty  i  wykonanie.  Niestety  infrastruktura powstanie  po  sezonie,  w 

październiku.  W  związku  z  tym  rozliczenie  pożyczki  nastąpi do  czerwca 

przyszłego roku. 

Pani Skarbik dodała, że to jedyna zmiana w stosunku do projektu omawianego 

na komisji.

Przewodniczący  odczytał  uchwałę.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  projekt 

uchwały był omawiany i przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich 

komisji.

Pytań nie było.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Uchwała nr 466/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014 r. w 

sprawie  wyrażenia  zgody  na  zniesienie  współwłasności  nieruchomości 

zabudowanej położonej w Brzeźnicy Kolonii. 

Radny  Sakowicz  odczytał  uchwałę.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  projekt 

uchwały był omawiany i przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich 

komisji.

Pytań nie było.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Uchwała nr 467/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014 r. w 

sprawie  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  stanowiącej  własność   Gminy  i 

Miasta Jastrowie

Sekretarz  obrad  odczytał  uchwałę.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  projekt 

uchwały był omawiany i przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich 

komisji.
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Pytań nie było.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Od godz. 1710 do 1720 Przewodniczący zarządził przerwę w obradach.

Ad. 6

Po przerwie Przewodniczący powiedział,  że 22.09 otrzymał od Wojewody pismo, 

które jest odpowiedzią na jego informację w sprawie otrzymania wniosku z CBA. 

Odczytał zebranym swoje pismo (załącznik nr 9 do protokołu).  Odczytał również 

pismo od Wojewody (załącznik nr 10 do protokołu). Powiedział, że w związku z tym 

pismem,  a  zwłaszcza  akapitem  wskazującym,  jako  odpowiedni  organ  komórkę 

prawna Urzędu, poprosił we wtorek o analizę prawną radcę prawnego Urzędu. Po 

otrzymaniu analizy przedstawi ją radnym. 

Radny Szlenkier zapytał, dlaczego na podstronie BIP Urzędu nie ma informacji  o 

dzisiejszej sesji. 

Przewodniczący odpowiedział, że poprosi o odpowiedź panią Sekretarz.

O godzinie 1730 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XLVII sesji zwyczajnej 

Rady Miejskiej w Jastrowiu został wyczerpany i zamknął obrady.

Protokołowała:

M. Korwin-Piotrowska
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