
1 

 

Protokół nr XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 29 grudnia 2011r. w godzinach 1300-1510 

 
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 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
-  sołtysi 
-  prasa 
- Bogdan Wojciechowski- Z-ca Komendanta Poligonu w Nadarzycach 
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Jan Przybylski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1300 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radnego Krzysztofa Bzowskiego  na sekretarza obrad a na protokolanta Panią 
Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2011 rok 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011 - 2022 
- wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
- przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2014” 
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 
- określenia wzorów formularzy podatkowych 
4. Uchwalenie budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2012 rok 
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
6. Zakończenie 
Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) a następnie 
przypomniał o sprawie gruźlicy w Przedszkolu Samorządowym. Sprawa gruźlicy została w 
sposób spokojny doprowadzona do szczęśliwego zakończenia. W zaŜegnaniu problemu 
pomogło kilka osób i niestety niektóre instytucje odpowiedzialne za tą sprawę nie sprawdziły 
się. Serdecznie podziękował za pomoc Doktor Kubat, Pani Skowrońskiej z SANEPIDu, 
Doktorowi Woźniakowskiemu, Doktorowi Gałązce, radnej Joannie Harbuzińskiej-Turek, 
Staroście Złotowskiemu i Pani Dyrektor Krzysztoń. 
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Pani Doktor Kubat w imieniu słuŜby zdrowia podziękowała Burmistrzowi i Zastępcy za to, Ŝe 
stanęli na wysokości zadania oraz podziękowała za sprawną współpracę z SANEPIDem. 
Kolejne podziękowania za sprawne przeprowadzenie akcji pomocowej złoŜyła na ręce 
Burmistrza Pani Dyrektor Krzysztoń i podziękowała Zastępcy za okazane wsparcie w tych 
trudnych chwilach.  
 
Ad. 3 
- uchwała nr 77/2011 w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta  
Jastrowie na lata 2011 - 2022 (zał nr 3) przedstawiła Pani Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 78/2011 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2011 rok (zał nr 4) 
przedstawiła Pani Skarbnik. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 79/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 5) Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe szczegółowo została omówiona 
na posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Wszystkie komisje jednogłośnie przyjęły projekt uchwały. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 80/2011 w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2014” (zał 
nr 6)  Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwała została szczegółowo omówiona na 
posiedzeniu komisji przez Kierownika MGOPS w Jastrowiu. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 81/2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok (zał nr 7) Pan 
Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwała została szczegółowo omówiona na posiedzeniu 
komisji. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 82/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych (zał nr 8). 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
O godzinie 1350 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1405 obrady wznowiono. 
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Ad. 4 
 
Pan Przewodniczący odczytał jak wygląda procedura uchwalania budŜetu . 
 
- uchwała nr 83/2011 w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
 i Miasta  Jastrowie na lata 2012 - 2022 (zał nr 9) przedstawiła Pani Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 84/2011 w sprawie budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2012 rok (zał nr 10) 
przedstawiła Pani Skarbnik: 
 
Ustala się dochody budŜetu na  2012 rok w łącznej kwocie 30.665.458 zł,  z tego : 

- dochody bieŜące w kwocie 29.512.578 zł, 
- dochody majątkowe w kwocie 1.152.880 zł, 

Ustala się  wydatki budŜetu na 2012 rok w łącznej kwocie  30.836.229 zł, z tego : 
           - wydatki bieŜące w kwocie 28.542.969 zł, 
           - wydatki majątkowe w kwocie 2.293.260 zł,   
 Deficyt  budŜetu w kwocie 170.771 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu  
zaciągniętych   kredytów i poŜyczek. 
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie  1.270.370zł,  
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.099.599 zł,  
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu Miasta i Gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.469.700 zł, 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 869.000 zł, 

Tworzy się rezerwy : 
1) ogólną w wysokości 50.000 zł, 
2) celowe w wysokości 550.000 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 79.000 zł, 
b) na wynagrodzenia 444.765 zł 

         c) na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy                 
Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie   26.235 zł.  
Określa  się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek  w kwocie 2.770.370 
zł,  w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu Miasta  
i Gminy w kwocie 1.500.000 zł. 
Ustala się kwotę  4.000.000 zł, do której Burmistrz moŜe samodzielnie zaciągać 
zobowiązania. 
 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe otrzymano 3 opinie RIO (zał nr 11, 12, 13), wszystkie 
pozytywne a następnie poprosił Przewodniczących komisji o przedstawienie opinii komisji 
 o budŜecie. 
Krzysztof Bzowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Socjalnych przeczytał wnioski wypracowane przez komisję. 
Agnieszka Kazberuk Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej 
 i Ochrony Środowiska przeczytała wnioski wypracowane przez komisję. 
Władysław Cielas Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji 
Europejskiej przeczytał wnioski wypracowane przez komisję oraz poinformował, Ŝe komisja 
wydała pozytywną opinię o projekcie budŜetu. 
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Burmistrz poinformował, Ŝe w swoich autopoprawkach (zał nr 14) do budŜetu umieścił w 
zasadzie wszystkie wnioski wypracowane przez poszczególne komisje. 
Zamiast budowy świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy-Kolonii wprowadzono remont świetlicy, 
zwiększono wydatki na ul. Al. Wolności, wprowadzono remont dróg Wądołek i ul. Polna, 
wprowadzono dofinansowanie zakupu samochodu dla ZGM, remont przychodni w Jastrowiu, 
zakup wyposaŜenie placów zabaw, dodano inwestycję wodociągowanie wsi Budy, która  
w znacznej części zostanie dofinansowana przez Urząd Marszałkowski. 
Komisja Porządku złoŜyła wniosek w sprawie budowy komina w przychodni w Sypniewie, 
jednak Komisja BudŜetowa ten wniosek odrzuciła. Po poprawkach budŜet wygląda 
następująco: 
Dochody        30.665.458 zł 
Wydatki        30.836.229 zł 
Deficyt             170.771 zł 
Spłata kredytów         1.099.599 zł 
Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2012r.     1.270.370 zł 
Wydatki maj ątkowe stanowią kwotę:                                             2.293.260zł 
W temacie remontu ul. Polnej – kwota 15tys. Burmistrz powiedział, Ŝe dwie komisje zgłosiły 
wniosek, radni wypowiadali się róŜnie jednak prosi aby przyjąć budŜet w takiej wersji jaką 
przedstawił, gdyŜ naleŜy wspierać przedsiębiorczość. 
 
Radny Kruszyński poprosił o wniesienie poprawki do Autopoprawki do projektu budŜetu o 
wykreślenie 15tys. – remont drogi gminnej ul. Polna i przeniesienie tych środków do rezerwy. 
Motywował wniosek tym, Ŝe droga jest utwardzona, przejezdna. NaleŜy środki gminne 
wydawać na inwestycje naprawdę dla mieszkańców potrzebne. MoŜna te środki przeznaczyć 
np. na poprawę bezpieczeństwa. 
Radnego Kruszyńskiego poparła radna Harbuzińska-Turek informująć, Ŝe w temacie drogi 
gminnej ul. Polna radni juŜ wielokrotnie się wypowiadali na komisjach. 
Radny Kruszyński poprosił aby zgodnie z  Rozdziałem III § 15 Statutu Gminy i Miasta 
Jastrowie Pan Wiceprzewodniczący Sakowicz wstrzymał się od głosu. 
Pan Przewodniczący zaprotestował, Ŝe jest to zbyt daleko idąca interpretacja. Sprawa dotyczy 
drogi gminnej a nie drogi radnego Sakowicza. 
W tym miejscu radni rozpoczęli dyskusję w temacie § 15 Statutu i sytuacji kiedy radny 
powinien wstrzymać się od głosu. Głos zabierali radni Kruszyński, Gawluk, Pan 
Przewodniczący a radna Ośka zaprotestowała kiedy Pan Przewodniczący porównał remont 
drogi ul. Polna do remontu drogi na Wądołek. 
Radny Gawluk przypomniał Burmistrzowi, Ŝe wniosków do budŜetu było duŜo więcej 
Zwłaszcza jeŜeli chodzi o miasto. 
Burmistrz przyznał rację, Ŝe wniosków do budŜetu było duŜo więcej. Składali je sołtysi, 
dyrektorzy szkół. Jednak zrobiono budŜet konieczny na miarę posiadanych środków. Ma 
jednak nadzieję, Ŝe w trakcie roku będzie moŜna wprowadzać inne drobne inwestycje np. 
adaptację kotłowni w szkole podstawowej w Jastrowiu, budowa chodnika na ul. 
Grunwaldzkiej, remont drogi na Sypniewko, krawęŜniki na ul. Konopnickiej oraz wniosek 
radnych na przebudowę centrum miasta. Jedynie wniosek w sprawie budowy komina w 
przychodni w Sypniewie nie został przez komisje pozytywnie zaopiniowany. 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Kruszyńskiego aby z 
Autopoprawek pkt. e „remont drogi gminnej ul. Polna – kwota 15tys.: przenieść do rezerwy: 
Za                      -6 
Przeciw             -5  
Wstrzymało się -3 
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Głosowanie nad Autopoprawkami (bez pkt e) (zał nr 15): 
Za                      -12 
Przeciw             -  1  
Wstrzymało się – 1 
 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe teraz radni powinni głosować nad wnioskami komisji 
nieuwzględnionymi przez Burmistrza w Autopoprawce. Taki wniosek był tylko jeden tj. 
budowa komina w przychodni w Sypniewie. Został on zgłoszony przez Komisję Porządku 
Publicznego.  
Burmistrz powiedział, Ŝe nie ma on ekonomicznego uzasadnienia. Konflikt wynika z braku 
porozumienia się mieszkańców. 
Głosowanie: 
Za                       -3 
Przeciw             - 8  
Wstrzymało się –3 
 
Pan Przewodniczący poinformował obecnych, Ŝe kolejnym punktem jest głosowanie nad 
uchwałą budŜetową. 
Pani Skarbnik wyjaśniła zmiany i przeczytała Autopoprawki do budŜetu po zmianach. 
Głosowanie: 
Za                       -12 
Przeciw              -  1  
Wstrzymało się – 1 
Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie uchwały budŜetowej i wyraził nadzieję, Ŝe 
jednak w trakcie roku będzie moŜliwość wprowadzenia dodatkowych inwestycji. 
 
Ad. 6 
 
Pan Przewodniczący przypomniał radnym o przygotowaniu planów pracy komisji na przyszły 
rok, podziękował za tegoroczną współpracę  i poprosił o wspólne debatowanie w roku 
przyszłym.  
O godzinie 1510 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął 
obrady XV sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 
 
 
 


