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Protokół nr XVI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 15 marca 2012r. w godzinach 1600-1730 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz i Szlenkier) 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
-Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
- Przewodnicząca Rady Seniorów- Krystyna Błońska 
- Przewodnicząca Rady Powiatu- Jadwiga Harbuzińksa-Turek 
- Wicestarosta Złotowski- Tomasz Fidler 
-  sołtysi 
-  prasa 
- oraz zaproszeni goście- Krystyna Kamińska i Mariusz Śniatała 
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 Władysława Cielasa  na sekretarza obrad a na protokolanta Panią 
Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad informując, Ŝe zmienił się w stosunku do 
tego jaki widnieje na zaproszeniu na sesję: 
 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    - Planu Pracy Rady Miejskiej 
    - Planu Pracy Komisji Rady Miejskiej 
    - Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 
    - przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sypniewie 
    - zmian budŜetu gminy i miasta Jastrowie na 2012 rok 
    - udzielenia pomocy finansowej powiatowi złotowskiemu 
    - zatwierdzenia taryf za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i 
roztopowych 
    - przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2012” 
4. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
5. Zakończenie 
 
Zmieniony porządek przyjęto jednogłośnie. 
Następnie Pan Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi. 
Burmistrz powiedział, Ŝe na sesji obecna jest Pani Krystyna Kamińska- inspektor UGiM, 
która w dniu 29 lutego 2012r. w sali im. Witolda Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu została odznaczona przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Pana 
Przemysława Pacia  złotym  medalem  „Za zasługi dla obronności kraju”. 
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Złoty medal nadany został decyzją Nr 1975/kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 
października 2011r. w uznaniu zasług połoŜonych w dziedzinie rozwoju i umacniania 
obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 
Burmistrz pogratulował Pani Kamińskiej otrzymania medalu. 
Następnie głos zabrał Pan Wicestarosta Fidler, który poinformował, Ŝe 25 lutego w siedzibie 
Cechu Rzemiosł RóŜnych w Złotowie po raz trzynasty nagrodzono i wyróŜniono najlepsze 
firmy oraz instytucje, które miały znaczący wkład w rozwój powiatu w roku 2011. 
Głównym celem konkursu „Złoty Herb” był wybór i promocja najlepszych produktów, usług, 
placówek handlowych oraz wydarzeń gospodarczych. 
Konkurs zorganizował Zarząd Powiatu Złotowskiego wspólnie z Zarządem Cechu Rzemiosł 
RóŜnych. Konkurs był otwarty dla  wszystkich podmiotów gospodarczych, organizacji, 
stowarzyszeń i jednostek budŜetowych z terenu powiatu złotowskiego oraz gminy ŁobŜenica. 
Udział zgłosiło 47 róŜnego rodzaju firm oraz instytucji, a nagrody o jakie się ubiegano to 
Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb 2011 w postaci pięknie wykonanych statuetek 
jeleni, nominacje do Złotych Herbów i Certyfikaty Jakości Złoty Herb. Laureaci konkursu 
mają zaszczyt uŜywać godła na swoich produktach i usługach oraz promować powiat 
złotowski w kraju, a takŜe za granicą. 
Kapituła konkursowa w składzie: Wicestarosta Złotowski Tomasz Fidler- przewodniczący 
Kapituły oraz członkowie Anna Stawiszyńska, Zbigniew Kucharczyk, Roman Runge i Jan 
Zając przyznała 26 nominacji i 10 „złotych jeleni”. 
Do konkursu zgłosiło się wielu uczestników, którzy prezentowali bardzo wysoki i wyrównany 
poziom. 
Pan Mariusz Śniatała uzyskał nagrodę w kategorii „handel” i korzystając z obecności na sesji 
chciałby nagrodę wręczyć. Do gratulacji przyłączyła się Przewodnicząca Rady Powiatu 
wyraŜając Ŝal, Ŝe Pan Śniatała część produkcji przeniósł do sąsiedniej gminy i Ŝyczyła 
dalszego rozwoju firmy. 
Pan Śniatała powiedział, Ŝe jest zaskoczony nagrodą, serdecznie podziękował za wyróŜnienie 
i poinformował, Ŝe z przeniesieniem firmy nie ma problemu, gdyŜ ludzie nadal znajdują w 
niej zatrudnienie. 
 
Ad. 2 
 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Pytań nie było. 
 
Ad. 3 
 
- uchwała nr 85/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 
2012 rok (zał nr 3). Uchwałę przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 86/2012 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na rok 2012 (zał nr 4).Uchwałę przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 87/2012 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 
na 2012r. (zał nr 5) Uchwałę przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
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Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 88/2012 w sprawie przyznania   dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. 
Narodzenia N.M.P w Sypniewie (zał nr 6). Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe projekt 
uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, następnie przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 89/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Złotowskiemu 
(zał nr 7) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji, następnie radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 90/2012 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok (zał nr 8) 
przedstawiła Pani Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 91/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych (zał nr 9) przeczytał Wiceprzewodniczący 
Sakowicz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
 - uchwała nr 92/2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2012” 
(zał nr 10). 
Pan Przewodniczący zapytał czy zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu komisji 
dopisano punkt o pakiecie adopcyjnym. 
Pan Piotr Kozłowski odczytał jak brzmi dopisany punkt a całą uchwałę przeczytał radny 
sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
O godzinie 1650 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1705 obrady wznowiono. 
 
Ad. 4 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji czytał pismo Pana 
Cybulskiego(zał nr 11)  w sprawie parkingu. Poprosił o przegłosowanie odpowiedzi o treści: 
Interpretację w sprawie wymienionej działki wydaje organ wydający decyzje i nie jest nim 
Rada Miejska. Następnie zapytał radnych czy są pytania w tym temacie. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      -10 
Przeciw             -  0 
Wstrzymało się-  3 
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Burmistrz poinformował, Ŝe uczestniczył  spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w 
Pile. Mówiono tam o powstaniu porozumienia międzygminnego, które zajmowałoby się 
gospodarowaniem odpadami na terenie członków porozumienia skupionych wokół instalacji 
regionalnej w Pile. Od lipca przyszłego roku będzie obowiązywał nowy system odbioru 
odpadów tzn. wprowadzony będzie podatek śmieciowy. Urząd Marszałkowski musi 
przygotować Wojewódzki Plan Zagospodarowania Odpadów i wskazać kaŜdej z gmin 
instalację do której odpady będą trafiać. 
Następnie przedstawił historię naszej przynaleŜności do Związku Gmin Krajny, który 
obchodził 20-lecie istnienia. W skład Krajny wchodzą gminy powiatu złotowskiego i 
ŁobŜenica. W Statucie  jest zapis, Ŝe związek będzie się zajmował gospodarowaniem 
odpadami w gminach wchodzących w skład związku. W ubiegłym roku radni podjęli uchwałę 
o nieprzystąpieniu do projektu prowadzonego przez firmę Codex, który miał nas kosztować 
1,8mln. Nie wiadomo czy w ogóle projekt budowy zakładu zostanie zrealizowany. 
Na dzisiejszym spotkaniu w Pile dowiedział się, Ŝe w skład porozumienia ma wejść 16 gmin. 
Przepisy mówią, Ŝe nie moŜna być członkiem dwóch związków. Dlatego na wspólnym 
posiedzeniu komisji, które odbędzie się 22.03.2012r. oraz na sesji 29.03.2012r. przedstawi 
projekt uchwały o wystąpieniu z Krajny i o przystąpieniu do Piły. Uzasadniając swój wybór 
Burmistrz mówił, Ŝe w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Odpadów nie będzie zapisu 
o innej instalacji niŜ ta w Pile a Krajna inwestycji raczej niezrealizuje. Głównym powodem tej 
decyzji jest to, Ŝeby podatek śmieciowy nie był ogromny. Region pilski to ponad 200tys. 
mieszkańców więc ogromna ilość śmieci będzie spływać do Piły. Prezydent Piły stoi na 
stanowisku aby pomagać innym gminom. Krajenka juŜ podjęła decyzję o przystąpieniu do 
porozumienia. Szkoda wystąpienia z Krajny bo moŜna współpracować na innych polach ale 
prawo niestety wyklucza udział w dwóch związkach. Trzeba dokonać wyboru korzystnego 
dla mieszkańców. 
Więcej spraw nie było. 
O godzinie 1730 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął 
obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


