
Protokół  nr  XLVIII  sesji  zwyczajnej  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu, 
która odbyła się w dniu 23 października 2014 roku. w godzinach 
1600-1800. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych wg. listy obecności stanowiącej załącznik 
nr 1 do protokołu (nieobecny radny Prokopowicz, radny Gawluk).

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 Jacka Szlenkiera na sekretarza obrad a na protokolanta 
Panią Magdalenę Korwin-Piotrowską
Porządek obrad przedstawia się następująco
1.Sprawy regulaminowe:
a.stwierdzenie kworum
b.przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
2.Informacja Burmistrza o pracy między sesjami
3.Przyjęcie uchwał w sprawie:
•uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na 
lata 2014-2017
•w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2015 r. dla Zakładu Gospodarki 



Mieszkaniowej w Jastrowiu
•ustalenia wysokości rocznej stawki podatku do nieruchomości 
•zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok
•nadania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Jastrowie
•w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  Nr  43/2011  Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej  4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży  jak  i w  miejscu  sprzedaży  oraz  zasad  usytuowania  miejsc 
sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych na terenie  gminy i  miasta 
Jastrowie
•w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość – 4 uchwały
•w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny 
nieruchomości.
4. Interpelacje i zapytania
5. 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).
Powiedział, że Rada Wierzycieli i Syndyk „MILLENIUM” w Sypniewie nalegali 
na obecność samorządu na spotkaniu. Syndyk poinformował wierzycieli o 
tym,  że  powoli  kończą  mu się  pieniądze  na  prowadzenie  postępowania, 
które dodatkowo wydłuży zobowiązanie przez sąd do ujawnienia budynków 
obiektu.  Syndyk  poinformował  również,  że  zabraknie  mu  pieniędzy  na 
uregulowanie  odroczonego  przez  gminę  podatku  od  nieruchomości,  w 
kwocie 260 tys zł. Syndyk musi uregulować tę kwotę w styczniu 2015 r. 
Wierzyciele podjęli decyzję o wsparciu finansowym syndyka, by uregulował 
zobowiązanie wobec gminy. 



Ad. 3 
Uchwała  nr  468/2014  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  z  dnia  23 

października  2014  r.  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Ochrony 

Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2017.

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 3 do protokołu.

Uchwała  nr  469/2014  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  z  dnia  23 

października 2014 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2015 

r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu.

Przewodniczący  przypomniał  radnym,  że  projekt  uchwały  na  wspólnym 
posiedzeniu komisji omawiała Pani Dyrektor ZGM.
Pytań nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Uchwała  nr  470/2014  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  z  dnia  23 

października 2014 r. w sprawie  ustalenia wysokości rocznej stawki 

podatku do nieruchomości.

Sekretarz obrad odczytał treść uchwały. 
Radny Sakowicz zaproponował by pozostały obowiązujące stawki podatków. 
Wszystkie bez wyjątku.
Radna Harbuzińska-Turek powiedziała,  że  przecież  dyskutowali  stawki  na 
wspólnym posiedzeniu komisji.  Poprosiła radnego o uzasadnienie takiego 
wniosku.
Radny Sakowicz powiedział,  że  skoro pozostałe podatki  są bez zmian to 
lepiej zostawić wszystkie na jednakowym poziomie. 
Burmistrz przypomniał radnym, że rozmowa dotyczy kwoty ponad 500 tys. 
zł  w  budżecie.  Oczywiście  decyzja  zależy  od  radnych.  Każda  komisja 



przedstawiła swoje propozycje do budżetu. To lista życzeń. Dochody gminy 
trzeba urealniać. Podatek od działalności gospodarczej wzrasta np. o 0,32 zł 
rocznie. Nikt z obecnych nie jest za podnoszeniem podatków. Tak samo jak 
nikt nie lubi ich płacić.
Radny Sakowicz powiedział, że przykładem, że można działać bez ciągłego 
podwyższania podatków jest Człuchów. Tam nawet obniżono podatki. Mimo 
tego i tak wszystko poszło do przodu.
Burmistrz  odpowiedział,  że  nie  jest  prawdą,  że  obniżenie  podatków 
spowoduje ruch w przedsiębiorczości. Przykładem jest jedna z firm, której w 
kawacja,  po  konsultacjach  z  radnymi,  gmina  umorzyła  podatki. 
Przedstawiciele firmy obiecywali utrzymać miejsca pracy, inwestycje. Dziś 
nie jest tam dobrze. Nie samorząd decyduje o przychodach 
z działalności gospodarczej, a polityka państwa. W naszym kraju postępuje 
fiskalizacja działalności gospodarczej.  Strefy gospodarcze to obozy pracy. 
Lokalne  podatki,  to  z  jednej  strony  niewielkie  kwoty,  a  z  drugiej  strony 
danina na rzecz samorządu musi być.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie wniosku radnego Sakowicza 
by zostawić podatki na tegorocznym poziomie. 
2 radnych glosowało za przyjęciem wniosku radnego Sakowicza
8 radnych „przeciw”
3 radnych się wstrzymało od głosowania
Przewodniczący  zaproponował  głosowanie  nad  projektem  uchwały 
przedłożonym przez burmistrza. 
2 radnych głosowało „przeciw”
2 radnych się wstrzymało
9 radnych głosowało „za”
Uchwałę przyjęto. Stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i 
miasta na 2014 rok.
W trakcie omawiania radny Ludwisiak opuścił obrady.
Pytań nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 12 głosach „za”
Uchwała  nr  471/2014  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  z  dnia  23 



października 2014 r. w sprawie z mian w budżecie stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu.

Uchwała  nr  472/2014  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  z  dnia  23 

października 2014 r.  w sprawie nadania honorowego obywatelstwa 

Gminy i Miasta Jastrowie.

Przewodniczący odczytał uchwałę.
Powiedział,  że  w  dniu  dzisiejszym  chciałby  powiedzieć  tylko  ogólnie  o 
atmosferze, która była przed podpisaniem partnerstwa z gminą Steinfeld. 
To burmistrz Sikora i burmistrz Kruse stwarzali warunki do zaistnienia tego 
partnerstwa.  Dodał  również,  że  na  wspólnej  sesji  wygłosi  dłuższe 
przemówienie  w tym temacie.  Chciałby  tylko  przypomnieć,  że  burmistrz 
Herbert Kruse jest w dalszym ciągu aktywny jeśli chodzi o partnerstwo.
Radny Sikora powiedział, że współpraca ze Steinfeld to jest kawal historii, 
którą  tworzyli  w  Janem Przybylskim.  Zwiedzili  w  Niemczech  kilka  gmin. 
Zdecydowali się na Steinfeld. Na pierwszą wizytę pojechali z nauczycielami, 
m.in.  W.Pachockim, A.  Piekarską.  Przyjął  ich Wojtek Cisek.  Herbert  Kruse 
mimo tego, że jest na emeryturze jest szanowany w swojej społeczności. 
Przez  te  6  lat,  kiedy  mieli  okazje  współpracować,  tworzyli  podwaliny 
dzisiejszej współpracy. Dziś pracują tam mieszkańcy Jastrowia.
Burmistrz dodał w nawiązaniu do tego co powiedział burmistrz Sikora, że 
wczoraj  rozmawiał z Panią,  która pracuje w Steinfeld.  Powiedziała,  że są 
tam dwie osoby, które pomagają Polakom tam. Są to Anita Mueller i Herbert 
Kruse. Pani Mueller walczyła o mieszkanie dla jednej z par, które się tam 
przeniosły.  Natomiast  Herbert  Kruse  pomagał  w  przeprowadzce  wożąc 
meble swoim autem. W lipcu, z kilkoma myśliwymi był na spotkaniu z okazji 
urodzin Herberta Kruse. Było tam widać szacunek miejscowej społeczności, 
to nie była kurtuazja. Herbert bardzo się wzruszył gdy zaproponowali mu 
honorowe  obywatelstwo.  Sam  wspominał,  że  na  początku  niechętnie 
podchodzono  do  tego  partnerstwa,  przyglądano  mu  się.  Dziś  Niemcy 
przyjeżdżają tu chętnie. 
Pytań nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.



Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Burmistrz  dodał,  że  przygotowywany  jest  uroczysty  akt  nadania 
honorowego obywatelstwa, będzie tow dwóch językach. Wręczony zostanie 
na wspólnej sesji obu Rad w sobotę 25.10.2014 r.
Uchwała  nr  473/2014  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  z  dnia  23 

października  2014  r.  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego 

uchwały Nr 43/2011 Rady Miejskiej  w Jastrowiu z  dnia 9 czerwca 

2011  r.  w  sprawie  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów 

alkoholowych  zawierających  powyżej  4,5%  alkoholu  (z  wyjątkiem 

piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 

miejscu  sprzedaży  oraz  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży 

i podawania  napojów  alkoholowych  na  terenie  gminy  i  miasta 

Jastrowie.

Sekretarz odczytał uchwałę. 
Pytań nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 „za” - nieobecny radny Stapiński
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Uchwała  nr  474/2014  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  z  dnia  23 

października  2014  r.  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

kolejnej  umowy  dzierżawy,  której  przedmiotem  jest  ta  sama 

nieruchomość.

Przewodniczący odczytał treść .
Pytań nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 „za” - nieobecny radny Kruszyński
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Uchwała  nr  475/2014  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  z  dnia  23 

października  2014  r.  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

kolejnej  umowy  dzierżawy,  której  przedmiotem  jest  ta  sama 

nieruchomość.

Przewodniczący odczytał treść .
Pytań nie było.



Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 „za” - nieobecny radny Kruszyński
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Uchwała  nr  476/2014  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  z  dnia  23 

października  2014  r.  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

kolejnej  umowy  dzierżawy,  której  przedmiotem  jest  ta  sama 

nieruchomość.

Przewodniczący odczytał treść .
Pytań nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 „za” - nieobecny radny Kruszyński
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Uchwała  nr  477/2014  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  z  dnia  23 

października  2014  r.  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

kolejnej  umowy  dzierżawy,  której  przedmiotem  jest  ta  sama 

nieruchomość.

Przewodniczący odczytał treść .
Pytań nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 „za” - nieobecny radny Kruszyński
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała 478/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 

2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości.

Sekretarz obrad odczytał treść. 
Pytań nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 „za”
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Następnie  Przewodniczący  odczytał  treść  projektu  uchwały  w  sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego 
na 2015 rok.
Burmistrz przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji mówił o tej uchwale. 
Pozostawiono w niej stawkę obowiązującą w ubiegłym roku. Po ogłoszeniu ceny 
zwrócili się do Izby Rolniczej o opinię. Przypomniał również, że zaciągnięcie opinii 
jest obowiązkiem, branie opinii pod uwagę już nie.  To radni powinni decydować o 
wysokości ceny stosowanej do obliczenia podatku rolnego. 



Radny  Kruszyński  zapytał  czy  w  tej  sprawie  prowadzone  były  konsultacje  z 
rolnikami?
Burmistrz odpowiedział, że opinia z Izby Rolniczej dotarła wczoraj po południu. Jak 
radny wyobraża sobie przeprowadzenie konsultacji czy spotkań z rolnikami w tak 
krótkim czasie?
Radny Kruszyński powiedział, ze konsultacje powinny być przeprowadzone. Dodał, 
że chce przedstawić wniosek odnośnie tej uchwały. Stawki za decytonę w tym roku 
oscylują z okolicy 450-470 zł za tonę. Wnioskuje o przyjęcie stawki w wysokości 55 
zł. Radni niech wezmą pod uwagę, że rolnik na gorszej glebie, której u nas jest 
większość, musi włożyć więcej nakładów w uprawę. Trzeba spotkać się z nimi po 
drodze.
Przewodniczący przypomniał, że jakoś klasy ma wpływ na wysokość podatku.
Radny Bzowski powiedział, że jak 2 lata temu argumentował obniżenie stawki tak 
teraz chciałby podkreślić, że dzisiejsza cena jest horrendalnie niska. Obecnie jest 
nadwyżka zboża. Również proponuje stawkę taką jak radny Kruszyński. Taką opinię 
od strony rolników chciałby zgłosić.
Przewodniczący powiedział, że też rozmawiał z rolnikiem. Tak dobrych wyników w 
zbiorach nie mieli od wielu lat. W tym roku żniwa były dobre, suche.
Radny Witkowski powiedział, że nikt nie poruszył tematu z czego wynika ta cena. 
Zmieniła się metoda naliczania podatku rolnego. Pod uwagę brana jest średnia 
cena GUS z 11 kwartałów. Stawka ustala jest w oparciu o uśrednianie ceny. Gdyby 
nie zmieniła się metoda cena byłaby niższa. Początki naliczania wg nowych metod 
bywają trudne. 
Przewodniczący  zaproponował  poddanie  pod  głosowanie  2  cen  skupu  żyta  do 
naliczenia stawek podatku rolnego: 
55 zł – 10 radnych głosowało „za”, 2 się wstrzymało, 
za stawką 60 zł głosował 1 radny.
Przewodniczący  zaproponował  zatem  głosowanie  nad  uchwałą   w  sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego 
na 2015 rok z ceną 55 zł/dt
12 głosów „za”
1 wstrzymujący
Uchwała nr  479/2014 Rady Miejskiej  w Jastrowiu z dnia 23 października 

2014  w sprawie   obniżenia średniej  ceny skupu żyta jako podstawy do 

obliczenia  podatku  rolnego  na  2015  rok  stanowi  załącznik  nr  14  do 

protokołu.



Ad 5
Przewodniczący poinformował radnych, że wpłynęło pismo od Pana Wolskiego – 
odczytał  treść  (kopia  stanowi  załącznik  nr  15  do  protokołu).  Zwrócił  się  do 
Burmistrza z prośbą o informację w tym temacie.
Burmistrz powiedział, że na proponowanym mieszkaniu jest zadłużenie z 3 różnych 
źródeł – Urząd Gminy i Miasta, wspólnota mieszkaniowa i ZGM z tytułu mediów. 
Pan  Wolski  proponuje  darowiznę  tego  mieszkania  na  rzecz  gminy.  W  zamian 
gmina musiałaby zapłacić, uregulować zadłużenie – ok  10000 zł. Dodał, że nie jest 
przekonany  czy  prawnie  można  to  zrobić.  Przyjąć  darowiznę  z  długami.  W tej 
sytuacji pan Wolski stałby się lokatorem komunalnym mieszkania. Powiedział, że 
nie jest  przekonany czy jest  to zadanie gminy.   Tym bardziej,  że nie jest  lokal 
atrakcyjny, są tam tylko dwa pokoje. Poza tym jaki tytuł w budżecie miałaby taka 
operacja. Gmina przecież już prowadziła obrót tą nieruchomością.
Dyrektor ZGM Janina Haweto powiedziała,  że licytacja lokalu już była,  hipoteka 
lokalu jest zajęta. 
Przewodniczący zaproponował w takim razie, że odpisze Panu Wolskiemu, że po 
rozpatrzeniu wniosku gmina nie jest zainteresowana taką transakcją. 
Radni przyjęli tę propozycję jednogłośnie. 
Następnie Przewodniczący przypomniał, że 11.11 odbędzie się tradycyjnie msza 
św, w tym roku 
w kościele pw. Św. Michała. Byłoby dobrze złożyć się po parę złotych dla księdza w 
intencji wyborów. 
Burmistrz powiedział, że ta uroczystość będzie trochę szersza. 
Pan Andrzej Kacprzak powiedział, że chciałby podziękować w imieniu strażaków 
OSP Jastrowie za wsparcie w  zakupie samochodu. Jest już nawet zarejestrowany. 
Wóz kosztował 155 tys.zł udział gminy to 39 tys. zł. Na 11.11. chciałby zaprosić w 
imieniu  strażaków  i  Lasów  Państwowych.  W  tym  roku  przypada  25  lat  od 
odzyskania  niepodległości.  W  naszym  mieście  również  będzie  sadzony  dąb 
niepodległości.  Lasy  Państwowe  przekazują  sadzonki  dębów,  na  tę  okoliczność 
Prezydent wystosuje do każdej jednostki list, dołączy tabliczkę imienną. 
Przewodniczący poinformował radnych o zaproszeniach, które wpłynęły do Biura 
Rady. Zapytał także radnych czy zapoznali się z opinią prawną radcy (załącznik nr 
16 do protokołu).  Poinformował  radnych,  że  do Biura  Rady wpłynęło pismo od 
Wojewody  Wielkopolskiego  –  odczytał  treść  (pismo  stanowi  załącznik  nr  17). 
Dodał,  że ma propozycję by radni odrzucili  wniosek CBA o podjęciu uchwały o 
odwołaniu Burmistrza. 
Radny  Ludwisiak  powiedział,  że  nie  jest  do  końca  przekonany  czy  jest  taka 
możliwość  prawna  by  odrzucić  ten  wniosek  w  taki  akurat  sposób.  Poprawnym 



rozwiązaniem jest przegłosowanie uchwały.
Przewodniczący powiedział,  że jest  za tym by w ogóle nie było takiej  uchwały. 
Przytoczył radnym również definicję słowa „korupcja” wg słownika Kopalińskiego 
„korupcja zepsucie, demoralizacja, przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność. 
Radny Ludwisiak powiedział, że ma tylko wątpliwość, a nie wysuwa wniosku. W 
razie głosowania uchwały i tak by się wstrzymał.
Przewodniczący zarządził głosowanie kto jest za tym by odrzucić wniosek CBA i nie 
głosować nad uchwałą w sprawie odwołania Burmistrza.
10 radnych głosowało „za”
3 radnych wstrzymało się
Przewodniczący  powiedział,  że  chciałby  bardzo  podziękować  współradnym  za 
przebieg  kadencji.  Podatki  są  uchwalone.  Wojewoda  przekazał  informację,  że 
Przewodniczący  i  Burmistrz,  złożyli  swoje  oświadczenia  majątkowe.  Życzył 
wszystkim startującym radnym powodzenia. Dodał, że zapewne znaczna część z 
nich zjawi  się na sesji  w grudniu.  Życzy wszystkim pomyślności,  żeby gmina i 
miasto się rozwijały. 
Radny  Sakowicz  odczytał  treść  podziękowania,  Przewodniczący  wręczał  w  tym 
czasie każdemu z radnych podziękowanie i mały upominek. 
Sesja zakończyła się o godz. 18:00

Protokołowała  M. Korwin-Piotrowska


