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Protokół nr XVII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 29 marca 2012r. w godzinach 1600-1850 

 
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 Harbuzińska-Turek 
- radny powiatowy – Ryszard Sikora 
-  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 Stanisława Gawluka 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. Sprawozdanie za 2011 rok z wykonania Planu Finansowego ZGM w Jastrowiu oraz 

zamierzenia inwestycyjne na 2012 rok 
4. Podsumowanie z wykonania GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w 2011r. 
5. Omówienie projektów uchwał : 

- zmieniająca uchwałę Nr 76/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 listopada 2011r.  w 
sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.” 
-  zmieniająca uchwałę Nr 81/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. w 
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gminy Piła 
- zmieniająca uchwałę Nr 59/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2011r.  w 
sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 
- zmieniająca uchwałę Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy podatkowych. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
- sprawie  wyraŜenia zgody  na  wyodrębnienie w budŜecie gminy  środków stanowiących 
fundusz sołecki. 
-  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie 
- w sprawie zmian w budŜecie Gminy i Miasta Jastrowie na 2012 rok 
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- w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do tworzonego Związku 
Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” 

6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
Porządek przyjęto jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). Poinformował o 
wynikach naboru na stanowisko straŜnika StraŜy Miejskiej- został nim Pan Daniel Bajor ze 
Szwecji. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3  
Sprawozdanie za 2011 rok z wykonania Planu Finansowego ZGM w Jastrowiu oraz 
zamierzenia inwestycyjne na 2012 rok (zał nr 3). Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Pani 
Dyrektor szczegółowo przedstawiła informację na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4  
Podsumowanie z wykonania GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w 2011r.(zał nr 4). 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe temat został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
- uchwała nr 93/2012 zmieniająca uchwałę Nr 76/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 
listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta 
Jastrowie organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy  o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.” (zał nr 5) Pani 
Sekretarz wyjaśniła na czym polegają zmiany. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 94/2012 zmieniająca uchwałę Nr 81/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 
grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok (zał nr 6) Pani Sekretarz 
wyjaśniła zmiany a uchwałę przeczytał Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 95/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gminy Piła (zał nr 
7). Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe chodzi o środki przeznaczone na izbę wytrzeźwień 
w Pile za naszych mieszkańców. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
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- uchwała nr 96/2012 zmieniająca uchwałę Nr 59/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 
września 2011r.  w sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu (zał nr 8). Pan Przewodniczący 
poinformował, Ŝe szczegółowo projekt uchwały Pani Kierownik omówiła na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Wiceprzewodniczący Sakowicz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 97/2012 zmieniająca uchwałę Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy podatkowych (zał nr 9). Pani Skarbnik wyjaśniła na czym 
polegają zmiany. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 98/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 10). Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 99/2012 sprawie  wyraŜenia zgody  na  wyodrębnienie w budŜecie gminy  
środków stanowiących fundusz sołecki (zał nr 11). Burmistrz poinformował, Ŝe po 
konsultacjach z sołtysami postanowiono powrócić do funduszu na 2013 rok. KaŜde sołectwo 
w zaleŜności od liczby mieszkańców będzie mogło dysponować określoną kwotą. Wykonane 
inwestycje otrzymają zwrot od wojewody w wysokości do 30%. Realizacja inwestycji nie jest 
łatwa bo wymagany jest wkład własny. Sołtysi na spotkaniu z Burmistrzem wyrazili chęć 
wyodrębnienia funduszu sołeckiego co przed zebranymi potwierdziła Pani sołtys Samborska. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 100/2012 w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 
(zał nr 12). Uchwałę przeczytał radny sekretarz a nastepnie Pan Przewodniczący oddał głos 
Przewodniczącej Rady Powiatu- Jadwidze Harbuzińskiej-Turek, która na wstępie zapoznała 
radnych z danymi organizacyjnymi i finansowymi Szpitala Powiatowego w Złotowie. Na 
2012 rok planowany jest deficyt w kwocie 600tys. JeŜeli Starostwo nie pokryje tego deficytu 
to szpital musi być przekształcony w spółkę. Biorąc powyŜsze pod uwagę Dyrektor ma 
podjąć działania aby zmniejszyć deficyt. Zakup wideoduoendoskopu ma kosztować  300tys.- 
wkład własny wynosi 50tys. a resztę trzeba pozyskać od gmin i stąd prośba o dofinansowanie.  
Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu przygotował uchwałę 
dotyczącą usuwania azbestu i poprosiła aby Burmistrz powiedział o szczegółach współpracy 
w tym temacie. 
Na zakończenie przypomniała, Ŝe upływa termin zgłaszania kandydatów do Nagrody Powiatu 
i poprosiła o zgłaszanie kandydatów z terenu gminy i miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe razem z Burmistrzem byli na spotkaniu z Dyrektorem 
szpitala i uzyskali zapewnienie, ze szpital nie zostanie przekształcony w spółkę. Następnie 
Pan Przewodniczący wyjaśnił do jakich badań urządzenie ma słuŜyć. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za         -12 
Przeciw - 0 
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Wstrzymało się - 1 
O godzinie 1645 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1700 obrady wznowiono. 
 
- uchwała nr 101/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Jastrowie (zał nr 13) Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 102/2012 w sprawie zmian w budŜecie Gminy i Miasta Jastrowie na 2012 rok 
(zał nr 14) Uchwałę przedstawiła pani Skarbnik: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                             1.600 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę                       1.600 zł 
 
II. Dochody majątkowe zmniejsza się                o kwotę                              433.570 zł 
    w tym: 
    1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,  
        powiatów, samorządów województw, pozyskane  
       z innych źródeł      o kwotę                 433.570 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę       35.200 zł 
       w tym: 
      1. Leśnictwo      o kwotę                    1.500 zł 
      2. Oświata i wychowanie     o kwotę                    6.700 zł 
      3. Ochrona zdrowia                  o kwotę                             27.000 zł       
       
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        30.951 zł 
       w tym: 
      1. Administracja publiczna                 o kwotę                                1.500 zł           
      2. Pomoc społeczna                  o kwotę                              29.451 zł 
 
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się                o kwotę                210.000 zł 
      w tym: 
      1.  Zakup fotoradaru dla StraŜy Miejskiej               o kwotę                            180.000 zł 
      2.  Dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do  
           badań i zabiegów wideoendoskopowych dla  
          Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego  
          w Złotowie      o kwotę                   30.000 zł 
  
VI. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę     646.219 zł 
   w tym: 
1. Wodociągowanie wsi Budy                 o kwotę                           646.219 zł 
              
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 103/2012 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do 
tworzonego Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” 
(zał nr 15). Uchwałę przeczytał Pan Wiceprzewodniczący Sakowicz a następnie głos zabrał 
Burmistrz i przypomniał, Ŝe temat juŜ był omawiany. Ta uchwała wyraŜa tylko intencję 
przystąpienia do Związku Międzygminnego. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w Krajnie i dlatego 
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potrzeba podjąć uchwałę o wystąpieniu z niej, gdyŜ nie moŜe gmina naleŜeć do dwóch 
podobnych związków. Dzisiejsza uchwała jest konsekwencją wcześniejszych rozwaŜań i 
decyzji. Instalacja w Pile juŜ istnieje i powiedział, Ŝe będzie chciał zaprosić radnych do jej 
obejrzenia. Składa się ona z trzech elementów: wysypiska śmieci, sortowni i kompostowni. 
Krajna chce budować instalację w Stawnicy jednak nie wiadomo czy wniosek o 
dofinansowanie zostanie rozpatrzony i jakie nakłady gminy będą musiały ponieść. Aby 
dofinansowanie przysługiwało inwestycja musi zaspokajać 120tys. producentów śmieci a w 
Krajnie jest ich 70tys. Uchwałę intencyjną trzeba podjąć aby moŜna było napisać statut. 
Związek się dopiero tworzy i w jego skład ma wejść 16 gmin skupionych wokół Piły. Jaki 
podatek śmieciowy będą płacić mieszkańcy dowiemy się dopiero na początku przyszłego 
roku. Trzeba zinwentaryzować gminę pod względem róŜnego rodzaju nieruchomości, ogłosić 
przetarg na wywóz śmieci i dopiero kiedy będą znane koszty będzie moŜna mówić o 
wysokości podatku. Trzeba przyjąć kryteria według jakich będzie naliczany podatek 
śmieciowy. W tym wszystkim ma pomóc biuro, które powstanie przy Związku 
Międzygminnym. Zmiany zaproponowane przez Zarząd Krajny były nie do przyjęcia dla nas, 
poniewaŜ dalej dąŜy się do budowy instalacji w Stawnicy. JeŜeli inwestycja dostanie dotacje 
unijne a okaŜe się, ze jest nieekonomiczna to dotacja moŜe zostać cofnięta. Na zakończenie 
poprosił o podjęcie tej uchwały intencyjnej. 
Radny Ludwisiak przeprosił za to, Ŝe wcześniej nie zajmował się tym tematem. Rozmawiał z 
Wójtami i Burmistrzami gmin wchodzących w skład Krajny i nie wierzą oni w budowę 
instalacji. Czekają do czerwca aŜ wojewoda pokaŜe Wojewódzki Program Gospodarki 
Odpadami. Powiedział, Ŝe nie warto w dniu dzisiejszym podejmować nagłych decyzji i 
przedstawił zebranym powody dla których nie naleŜy podejmować dzisiaj decyzji. Jednym z 
nich jest to, Ŝe Piła będzie miała 12 głosów, Wałcz 3, Wyrzysk 2 a Jastrowie tylko 1 przy 
głosowaniu nad podejmowaniem decyzji. Gmin w Związku jest 17 razem z Piłą i przy takim 
rozkładzie sił Jastrowie nie będzie miało duŜo do powiedzenia. Niedopuszczalne jest abyśmy 
zgodzili się na taki układ sił. Wiele innych gmin, które miały przystąpić do Związku miały 
wątpliwości. Następnie powiedział o nowej propozycji Krajny, jeŜeli w niej pozostanie 
Jastrowie to jest szansa powołania konsorcjum w skład, którego wejdzie złotowski MZUK i 
nasz ZECIUK. Powiedział, Ŝe trzeba zastanowić się nad tym pomysłem poniewaŜ kiedy 
przystąpimy do Związku ZECIUK moŜe być tylko podwykonawcą natomiast w konsorcjum 
będziemy traktowani jako równy partner. Dalej radny Ludwisiak mówił o tym jaki interes ma 
Piła aby powstał Związek oraz o sytuacji w jakiej będzie ZECIUK kiedy pozostaniemy w 
Krajnie. Mówił takŜe o kosztach utrzymania biur Związku i Krajny. Powiedział, Ŝe na 
ostatnim posiedzeniu Związku Gmin Krajny kiedy głosowano nad statutem, o którym 
Burmistrz wcześniej wspominał nie było Burmistrza ani Pana Przewodniczącego. 
W tym miejscu Burmistrz i Pan Przewodniczący zaprzeczyli informacjom radnego 
Ludwisiaka. 
Radny Ludwisiak zaproponował aby z podjęciem uchwały jeszcze się wstrzymać i zaprosić 
osoby ze Związku Gmin Krajna, które przedstawią swój punkt widzenia i naświetlą sytuację, 
poniewaŜ Krajna jest w stanie odstąpić od swoich wcześniejszych załoŜeń. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe w ubiegłym roku radni podjęli decyzję, Ŝe nie będą 
przystępować do budowy instalacji w Stawnicy, kolejny raz zaprzeczył informacjom radnego, 
Ŝe z Burmistrzem nie uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Krajny i zwrócił uwagę, Ŝe dzisiaj 
podejmowana jest jedynie uchwała intencyjna i prace nad statutem Związku Międzygminnego 
dopiero trwają. Decyzja o przystąpieniu do Związku zapadnie dopiero kiedy uchwalony 
będzie jego statut. 
Radny Ludwisiak odpowiedział Przewodniczącemu, Ŝe sytuacja w Krajnie się zmieniła i na 
99% nie będzie budowy instalacji w Stawnicy a Krajna chce z nami rozmawiać o dalszej 
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współpracy tzn. o utworzeniu konsorcjum i realizowaniu wspólnej polityki gospodarowania 
odpadami. 
Burmistrz powiedział, Ŝe jest zdziwiony zmianą postawy radnego Ludwisiaka, jest ciekawy z 
kim radny rozmawiał w tym temacie. Na jakiej podstawie radny mówi o zmianie sytuacji, 
kiedy w projekcie uchwały odnośnie zmiany Statutu Związku Gmin Krajny jest mowa o 
budowie obiektu zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Projekt tej 
uchwały miał być podjęty do końca marca jednak nie został przedstawiony radzie, poniewaŜ 
wcześniej radni wyrazili wolę przystąpienia do Związku Międzygminnego w Pile. Ile gmin 
będzie naleŜało do Związku okaŜe się dopiero gdy gminy podejmą uchwały intencyjne. 
Burmistrz zapytał radnego dlaczego do tej pory nie miał informacji o utworzeniu konsorcjum 
w skład, którego wszedłby ZECIUK i dlaczego Złotów od 2005 roku pobierał od nas opłaty, 
których nie powinien pobierać. Poprzedni Burmistrz podpisał taką umowę, Ŝe za kaŜdą tonę 
wywiezionych śmieci płaciliśmy 14zł.  ubiegłym roku na szczęście umowa została przez nas 
wypowiedziana i nie ponosimy juŜ tych opłat. Na zakończenie powiedział, Ŝe najbardziej 
kompetentną osobą do wypowiadania się na ten temat jest Prezes Białas. Powiedział teŜ, Ŝe 
myśli o spółce ZECIUK i rozmawiał nawet z Prezesem Alvatera, który mówił, Ŝe będzie 
ZECIUK traktowany po partnersku. 
Prezes powiedział, Ŝe nasze śmieci  i tak trafią do Piły więc gmina ma do rozwaŜenia trzy 
warianty: pierwszy przystąpić do Związku Międzygminnego w Pile, drugi to zostać w Krajnie 
ale tylko pod warunkiem, Ŝe Krajna przystąpi do opracowania regulaminu zasad zbierania 
śmieci i całej problematyki prawnej a i tak wojewoda przypisze Krajnę do wywoŜenia śmieci 
do Piły. Trzeci wariant jest taki, Ŝe Jastrowie nie przystąpi nigdzie i sami będzie zajmować się 
stroną prawną a nasze śmieci i tak trafią do Piły. Na pytanie czy lepiej zostać w Krajnie czy 
przystąpić do Związku Międzygminnego uwaŜa, Ŝe lepiej być w Pile bo Alvater jest silnym 
partnerem i ma szanse wygrywać przetargi. Na zakończenie powiedział, Ŝe Jastrowie zawsze 
będzie partnerem słabszym ze względu na liczbę mieszkańców. ZECIUK jest elastyczny i 
potrafi współpracować i z MZUKIEM i Alvaterem ale decyzja naleŜy do radnych. Na 
zakończenie powiedział, Ŝe jego zdaniem moŜna podjąć uchwałę intencyjną a spółka będzie 
starała się ustawić frontem do obu firm, jednak przyszłość naleŜy chyba do Alvatera. Spółka 
będzie starała się sama dbać o swoje interesy. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe od zeszłego roku kiedy radni podejmowali decyzję o 
odstąpieniu od budowy instalacji sytuacja się zmieniła. Radni powinni się zastanowić co jest 
dla nasz lepsze i dlatego naleŜy spotkać się z przedstawicielami Krajny i wysłuchać co mają 
do zaproponowania. Nie zmienia swojego stanowiska i uwaŜa decyzję o niewchodzenie w 
budowę śmietniska za słuszną. 
Pan Przewodniczący próbował podsumować wypowiedź radnego Ludwisiak i zapytał czy 
radny jest za tym aby wywozić nasze śmieci do Piły i niewystepować ze Związki Gmin 
Krajny i nie wstępować do Piły. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe chodzi o to aby jeszcze raz przeanalizować sytuację czy 
bardziej będzie opłacało się wejście do Piły, chociaŜ i tak będziemy śmieci wozić do Piły. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe wyraŜenie intencji nie eliminuje nas ze Związku Gmin 
Krajny i nie jest teŜ jednoznaczne z przystąpieniem do Związku. Nie podjęcie dzisiaj uchwały 
intencyjnej eliminuje nas i nie pozwala na tzw. otwarcie furtki do przystąpienia do Związku. 
Zapytał radnego Ludwisiak czy sugeruje aby spotkać się z przedstawicielami Krajny i 
rozmawiać. Radny przytaknął a Pan Przewodniczący skończył, Ŝe to nie wyklucza podjęcia 
uchwały intencyjnej. 
Radna Harbuzińska-Turek czy jeŜeli podejmiemy uchwałę intencyjną to będziemy mieć 
wpływ na treść tworzonego statutu. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe radni dostaną projekt statutu a teraz rozmowy są prowadzone z 
burmistrzem jako przedstawicielem gminy. W pierwszym projekcie statutu gmina Piła miała 
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przewagę ale sytuacja trochę się zmieniła, Piła ma większość ale jest właścicielem instalacji.  
Pozostałe gminy mają jednak razem ponad 50%. Nie ma czasu aby odłoŜyć podjęcie w dniu 
dzisiejszym uchwały. Od 1 lipca wchodzi w Ŝycie ustawa i wszystko do tego czasu musi być 
dograne. JeŜeli chcemy być w związku musimy dzisiaj podjąć uchwałę intencyjną. A później 
moŜna zobaczyć instalację pilską i złotowską, której nie ma. Cały czas odbywają się 
spotkania na temat treści statutu i wielu gminom nie podoba się wiodąca rola Piły. Natomiast 
jeŜeli chcemy zostać w Krajnie to wytworzyła się tam grupa, która dąŜy do budowy instalacji 
a my musimy przyjąć statut, w którym jest mowa o budowie. Na zakończenie powiedział, Ŝe 
uchwałę intencyjną powinniśmy na dzisiejszej sesji przyjąć i zapytał radnego Ludwisiaka 
dlaczego sieje niepokój i jaki ma w tym cel. Na jakiej podstawie twierdzi, Ŝe Krajna wycofała 
się z projektu budowy instalacji. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe chodzi o dobro mieszkańców. 
Dyskusję pomiędzy radnym Ludwisiakiem i Burmistrzem przerwał Pan Przewodniczący i 
poprosił o przegłosowanie swojej decyzji: 
Za                       -9 
Wstrzymało się –4 
Przeciw               -0 
Dyskusja została zakończona. 
Głosowanie nad uchwałą: 
Za                       -9 
Wstrzymało się –4 
Przeciw               -0 
 
Ad. 6 
Radny Ludwisiak zapytał Burmistrza czy sianie zamętu jak to Burmistrz mówi, jest walka o 
to aby mieszkańcy Jastrowia płacili jak najmniej za śmieci. Myśli, Ŝe dla Burmistrza 
najbardziej komfortową sytuacją byłaby taka, Ŝe radni nic nie mówią. Ustawa śmieciowa jest 
bardzo cięŜką ustawą i trzeba zastanowić się nad wszystkimi rozwiązaniami. 
O godzinie 1810 wyszedł radny Witkowski. 
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę radnemu Ludwisiakowi, Ŝe nie jest tak, Ŝe radni 
przychodzą i tylko podnoszą rękę bo na ostatnim wspólnym posiedzeniu pracowali do 2130. 
Jak jest dobrze przepracowana komisja to potem tak wygląda, Ŝe radni na sesji tylko podnoszą 
rękę. 
Burmistrz takŜe złoŜył deklarację, Ŝe nie wymaga aby radni podnosili jednogłośnie rękę i 
powiedział, Ŝe szanuje zdanie radnych i kaŜdy moŜe mieć odrębne. Radny Ludwisiak jest 
świetnym demagogiem ale to jest jego sprawa. Zacytował w tym miejscu Wójta Tarnówki, 
który kiedyś w stosunku do radnego powiedział, Ŝe radny nie jest od myślenia ale od 
lansowania się. Radni są przedstawicielami społeczeństwa i mają prawo do wyraŜania 
własnych sądów. Jako Burmistrz chce z radnymi współpracować i cieszy go, Ŝe jest dyskusja. 
Zaprosił radnych na wycieczkę objazdową do Alvatera i zapytał jaki dzień by radnym 
pasował. Ustalono, Ŝe będzie to czwartek a Burmistrz zobowiązał się wycieczkę 
zorganizować. JeŜeli przedstawiciel Krajny chce przedstawić swoje racje to nie ma problemu 
zostanie wysłuchany. Do tej pory jednak takich deklaracji nie było. Powiedział takŜe, Ŝe jest 
zniesmaczony osobistymi wycieczkami radnego Ludwisiaka. Gmina ma wiele problemów, 
nad którymi naleŜy dyskutować. MoŜe wspólnie trzeba się zastanowić jak zdobyć pieniądze 
na chodniki, kanalizację, deszczówkę. 
Radny Ludwisiak odpowiadając Burmistrzowi powiedział, Ŝe jako radny aktywnie działał aby 
zająć się tematem gospodarki, o specjalną strefę ekonomiczną i pomysły, które pchnęłyby 
miasto do przodu. Na temat dróg teŜ rozmawia i wie jakie są problemy mieszkańców 
Jastrowia. Na dzień dzisiejszy nie wie co będzie dla nas dobre i po raz kolejny prosi aby 
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wysłuchać obydwu stron. Projekt zmiany uchwały w sprawie gospodarowania 
nieruchomościami nie był personalną wycieczką i radni poprzez głosowanie wypowiedzieli 
się w tym temacie  
Radna Kazberuk zapytała jakie koszta ponosimy z tytułu członkostwa w Krajnie. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe składka wynosi 1zł od mieszkańca. 
Radna pytała dalej czy jest sens ponosić wydatki na rzecz Krajny jeŜeli nic z tego nie mamy. 
Burmistrz powiedział, Ŝe temat budowy instalacji ciągnie się od 2007 roku i za dokumentację 
sporządzoną przez firmę Codex zapłaciliśmy razem z innymi gminami w sumie juŜ 70tys. 
Powiedział, Ŝe napisał pismo o Burmistrza Wełniaka, Ŝe więcej juŜ nie będzie Jastrowie 
partycypować w kosztach budowy instalacji. 
Radna Kazberuk na zakończenie powiedziała, Ŝe naleŜy zaufać Burmistrzowi i Prezesowi i 
niepotrzebne są emocje. 
Radny Kruszyński przyznał częściowo rację radnej Kazberuk ale chce wysłuchać obydwu 
stron a nie tylko stanowiska Burmistrza. Następnie złoŜył wniosek aby zainteresować się 
przejęciem działki będącej własnością powiatu a leŜącej w bezpośrednim sąsiedztwie 
amfiteatru. NaleŜy upowaŜnić Burmistrza do prowadzenia rozmów z powiatem aby za 
symboliczną kwotę uzyskać tą działkę. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wczoraj Zarząd podjął decyzję o sprzedaŜy działki i jest 
zainteresowany aby sprzedać wszystkie działki w celach komercyjnych ale moŜna pomyśleć o 
przejęciu jednak bez budynku. 
Radny Powiatowy Ryszard Sikora wypowiedział się jako były Burmistrz w temacie 
gospodarki śmieciowej. Powiedział, Ŝe jest to temat trudny, śmieci są towarem i walka o nie 
zawsze będzie się toczyła. Przedstawił historię śmietniska w Jastrowiu, gdzie teraz jest 
osiedle domków jednorodzinnych. Decyzją ówczesnych władz wojewódzkich trzeba było je 
zlikwidować. Następnie wysypisko usytuowano w okolicach Ŝwirowni jednak teŜ na skutek 
zmiany przepisów trzeba było je zlikwidować. Przez lata w Krajnie szukano pomysłu na 
gospodarowanie odpadami. Pomysły były róŜne i drogie ale kwota 1,8mln jaką teraz trzeba 
byłoby wyłoŜyć jest dla gminy zbyt duŜa. Trzeba się zastanowić jak od tego trudnego tematu 
odejść ale śmieci trzeba zagospodarować. Po wejściu w Ŝycie ustawy śmieciowej kiedy trzeba 
będzie przeprowadzać przetargi wiele firm śmieciowych padnie. W temacie działek na ul. 1 
Maja jest decyzja Zarządu o sprzedaŜy co nie znaczy, Ŝe nie moŜe gmina się o nie starać. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe boisko w Samborsku jest zniszczone przez dziki i jego 
zdaniem koło łowieckie na terenie, którego powstała szkoda powinno partycypować w 
kosztach naprawy.  
Z radnym Kruszyńskim nie zgodził się Burmistrz, który jako członek koła łowieckiego 
powiedział, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 
szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na gruntach rolnych odpowiada koło. Boisko do 
tej kategorii nie naleŜy. Gmina podjęła juŜ działania wspólnie z Panią sołtys aby boisko w 
Samborsku nadawało się do gry. W budŜecie są przeznaczone środki na utrzymanie boiska i z 
tego trzeba kupić siatkę.  
Pani sołtys powiedziała, Ŝe w ubiegłym roku zostały środki  przeznaczone na utrzymanie 
boiska i z tego została zakupiona siatka na ogrodzenie i kilka słupków oraz druty i naciągi. 
Potrzeba jeszcze w tym roku dokupić słupków i wziąć się do roboty. 
Burmistrz dodał, Ŝe właśnie w pracy jest problem bo nie ma kto pracować. W Nadarzycach 
była podobna sytuacja ale tam mieszkańcy zrobili to w czynie społecznym. W imieniu 
kolegów z zarządu koła łowieckiego zobowiązał się do pomocy ale trzeba ustalić szczegóły. 
Radny Kruszyński poprosił Burmistrza o odpowiedź w sprawie swojego wniosku o przejęcie 
działki koło amfiteatru. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe komisja budŜetowa mogłaby zapoznać się z tą działką, zobaczyć 
jak została podzielona i trzeba sprawdzić w planie zagospodarowania  przestrzennego jakie 
ma przeznaczenie. ZłoŜył deklarację, Ŝe wystąpi do Zarządu o nieodpłatne przejęcie działki. 
Radny Bzowski poprosił o remont dróg gminnych asfaltowych w  Nadarzycach jest takie 
miejsce oraz w Sypniewie na ul. I Armii Wojska Polskiego, są dziury, które naleŜy załatać 
aby przypadkiem kierowcy nie mieli okazji aby ubiegać się o odszkodowanie. 
O godzinie 1840 sesję opuściła radna Ciołek 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe objeŜdŜał drogi gminne i prosił o interwencję Starostę w temacie 
naprawy dróg powiatowych. Starosta obiecał drogi łatać. Natomiast drogi gminne łata 
ZECIUK zakupioną masą asfaltową. Jest problem z drogą do Sypniewka, jest w fatalnym 
stanie i coraz gorzej przejechać tamtędy samochodem osobowym. 
Radna Kazberuk poinformowała, Ŝe Komisja Porządku ma w planie pracy w kwietniu 
kontrolę dróg gminnych i powiatowych po zimie. Komisja objedzie teren i złoŜy odpowiednie 
wnioski. 
Na zakończenie Burmistrz wspomniał o przekazaniu jednej drogi polnej dla Nadleśnictwa ale 
nastąpi to w formie uchwały. Nadleśnictwo ma szansę na dofinansowanie do 90% i jest juŜ 
wstępne porozumienie. 
Pan Przewodniczący złoŜył wszystkim Ŝyczenia świąteczne i o godzinie 1850 stwierdził, Ŝe 
porządek został wyczerpany i zamknął obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


