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Protokół nr XX  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 28 czerwca  2012r. w godzinach 1600-1845 

 
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 
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie 
- 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 radną Agnieszkę Kazberuk na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 
2011 rok: 
 - uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Jastrowie i 
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2011 rok 
 - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 
2011 rok  
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok 
- ustanowienia uŜytku ekologicznego „W Dolinie Samborki” 
- ustanowienia uŜytku ekologicznego „W Dolinie Piławy” 
- ustanowienia uŜytku ekologicznego „Mokradła Brzeźnickie” 
- ustanowienia uŜytku ekologicznego „W Dolinie Płytnicy” 
-ustanowienia uŜytku ekologicznego „W Dolinie Oski” 
- ustanowienia uŜytku ekologicznego „Nad Jeziorem Busino” 
- ustanowienia uŜytku ekologicznego „Uroczysko nad Gwdą” 
- ustanowienia uŜytku ekologicznego „Kozie Bagno” 
- zmieniająca uchwałę nr 88/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26.02.2008r. w sprawie 
zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania na czas 
oznaczony dłuŜszy niŜ  
3 lata lub na czas nieoznaczony stanowiących mienie komunalne gminy 
- wystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie ze Związku Gmin Krajny w Złotowie 
- utworzenia związku międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  
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- przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi” 
- zmieniająca uchwałę Nr 215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 
placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie 
gminy i miasta Jastrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
 - rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działania Dyrektora Zespołu Szkół 
Samorządowych w Sypniewie i Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawach 
pracowniczych 
5. 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, Ŝe 
odbyły się konkursy na dyrektorów placówek oświatowych a następnie przedstawił nowych 
dyrektorów:  
Annę Piekarską- Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu 
Violettę Krzysztoń- Dyrektora Publicznego Przedszkola w Jastrowiu 
Mirosława Budzowskiego- Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy 
i pogratulował wygrania konkursów. 
Następnie poinformował o tym, Ŝe 18 czerwca br. odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy 
i Miasta w Jastrowiu spotkanie poświęcone omówieniu zapisów projektu rozporządzenia 
w sprawie planu ochrony obszaru Natura 2000 - „Puszcza nad Gwdą". 
W spotkaniu uczestniczyło 71 osób. Stronie reprezentującej autorów projektu (RDOŚ 
w Poznaniu) przewodniczył dr Jerzy Ptaszyk - Regionalny Konserwator Przyrody. 
Najliczniej reprezentowana była grupa osób związana z agroturystyką oraz turystyką wodną. 
Uczestniczyli równieŜ urzędnicy samorządowi szczebla gminnego, powiatowego 
i wojewódzkiego (Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UMWW - Pan Tomasz Wiktor). 
Spotkanie w głównej mierze dotyczyło niejasnych zapisów projektu dotyczących 
wprowadzenia na obszarze ostoi 14 stref ochrony gatunków antropofobnych tj. bielik, kania 
ruda, puchacz. Wraz z wprowadzeniem stref planowano zakazać wstępu w okresie od 15 
lutego do 1 sierpnia na wskazane tereny. Ograniczyłoby to znacznie atrakcyjność turystyczną 
terenu ( w strefach znalazły się m.in. rzeki Piława i Płytnicy) z uwagi brak jego dostępności 
dla kajakarzy, grzybiarzy, myśliwych itp.). 
JuŜ w trakcie spotkania dr Jerzy Ptaszyk wycofał się z budzących obawy zapisów 
i przedstawił wersję projektu wraz z naniesionymi uwagami. 
Na dzień dzisiejszy ograniczenie nie dotyczyć będzie ruchu turystycznego, zbieraczy runa 
leśnego czy myśliwych a jedynie prowadzenia prac w drzewostanach w okresie od 15 lutego 
do 1 sierpnia. Na zakończenie powiedział, Ŝe moŜna powiedzieć, Ŝe spotkanie zakończyło się 
sukcesem. 
Burmistrz powiedział, Ŝe w dniach 20-22 czerwca br. gościliśmy w Jastrowiu czteroosobową 
delegację z Niemiec  z miasta Wernau nad Neckarem - region Stuttgart. 
Delegacja gościła przy okazji odbywającego się Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego „Bukowińskie spotkania". Wśród delegacji znajdowali się Burmistrz 
Wernau - Pan Armin Elbl, menager tamtejszego Ratusza - Pan Andreas Merkle, dyrektor 
szkoły w Wernau Pan Jürgen Schaller oraz przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców - Pan 
Axel Egerer. Goście byli zadowolenie z wizyty i zobaczymy jak znajomość dalej się rozwinie. 
Pytań nie było. 
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Pani Przewodnicząca Rady Powiatu korzystając z obecności na sesji przedstawiła kilka 
informacji związanych z Jastrowiem. Przedstawiła informację na temat działającego 
MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 dla dziewcząt i poinformowała o moŜliwości 
powstania drugiego ośrodka dla chłopców jednak związane to jest z pozyskaniem środków na 
remont i wyposaŜenie pomieszczeń. 
Poinformowała, Ŝe został rozstrzygnięty konkurs na Dyrektora powiatowego Zarządu Dróg, 
którym został Pan Mirosław Jaskólski oraz, Ŝe gmina uzyska 5-6 osób w ramach robót 
publicznych z przeznaczeniem na prace przy drodze do Nadarzyc. 
Kolejną sprawą jest organizacja doŜynek powiatowych w Brzeźnicy i deklaracja powiatu o 
dofinansowanie doŜynek kwotą 10tys. 
23 czerwca br. odbył się XI finał Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za rok 2011. 
Celem Konkursu było wyłonienie wybitnych mieszkańców Powiatu Złotowskiego, którzy 
swą działalnością w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa 
publicznego, kultury, sportu czy gospodarki godni są propagowania i wyróŜnienia. 
Konkurs o Nagrodę Powiatu Złotowskiego cieszy się duŜym zainteresowaniem. Świadczy o 
tym duŜa ilość zgłaszanych co roku kandydatur. Wysuwają je przedstawiciele samorządów 
lokalnych, stowarzyszenia oraz instytucje. Nagroda Powiatu pozwala szeroko zaprezentować 
wyjątkowe osiągnięcia wybitnych mieszkańców naszego powiatu, które często wykraczają 
daleko poza jego granice. 

Wyboru laureatów spośród wielu dokonuje kapituła konkursowa, w skład której wchodzą 
ubiegłoroczni laureaci i nominaci oraz przedstawiciele samorządu. 
 Kapituła Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2011 rok 

Radni: 
Jadwiga Harbuzińska - Turek- Przewodnicząca Kapituły 
Marek Kitowski - członek Kapituły 
ElŜbieta Kozicz - członek Kapituły 
Jerzy Podlewski - członek Kapituły 

oraz laureaci i nominowani z 2011 roku 
Pani Przewodnicząca powiedziała, Ŝe ubolewa nad tym, Ŝe tak mało przedstawicieli 
zgłoszono z terenu gminy i miasta Jastrowie i poprosiła aby w przyszłym roku zgłosić więcej 
kandydatów. 
Nominowany do nagrody z terenu Jastrowia w kategorii Sport, Turystyka i Rekreacja był Pan 
Adam Chamier-Ciemiński jednak laureatkami zostały siatkarki. PoniewaŜ Pan Chamier-
Ciemiński nie mógł być obecny na gali Pani Przewodnicząca i radny powiatowy Ryszard 
Sikora pogratulowali nominacji i wręczyli statuetkę. Do gratulacji przyłączył się Burmistrz. 
 
Ad. 3 
Pani Skarbnik przedstawiła prezentację z wykonania budŜetu gminy i miasta za 2011 rok (zał 
nr 3- wersja papierowa) Następnie Przewodniczący Rady Pan Jan Przybylski przedstawił 
procedurę rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za  
2011 rok i ocenę jego wykonania. Poinformował, Ŝe sprawozdanie roczne z wykonania 
budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2011 rok wpłynęło w terminie – 30 marca 2012 roku. 
Komisja Rewizyjna jak i pozostałe komisje Rady Miejskiej szczegółowo omówiły powyŜsze 
sprawozdanie na swoich posiedzeniach. 
Odczytał Uchwałę Nr SO – 0954/19/26/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wyraŜenia opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy i Miasta za 2011 rok . 
Przeczytał uchwałę nr SO-0955/30/13/Pi/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
w sprawie wyraŜenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu o 
udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu 
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za 2011r. Przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budŜetu Gminy i 
Miasta Jastrowie za 2011 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie za 2011rok po czym oddał głos Przewodniczącemu 
Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Gawluk poinformował, Ŝe komisja 
przeprowadziła kontrolę z wykonania budŜetu. Na podstawie ustaleń kontrolnych wyraziła 
pozytywną opinię o wykonaniu budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2011 rok i na tej 
podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielnie absolutorium dla Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie z tytułu wykonania budŜetu za 2011 rok. Komisja opinię przyjęła 
jednogłośnie. 
Pan Przewodniczący zachęcił radnych do dyskusji w sprawie wykonania budŜetu. 
Dyskusji nie było. 
 
- uchwała nr 113/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta 
Jastrowie i sprawozdania z wykonania budŜetu za 2011 rok (zał nr 4) Radna sekretarz 
przeczytała uchwałę. 
 Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 114/2012 w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2011 rok.(zał nr 5) Radna sekretarz przeczytała 
uchwałę. 
 Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
Pan Przewodniczący w imieniu radnych pogratulował Burmistrzowi uzyskania absolutorium a 
Burmistrz podziękował Pani Skarbnik za pomoc przy wykonaniu budŜetu. Do Ŝyczeń 
przyłączyła się Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska-Turek. 
 
O godzinie 1650 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady opuściła Pani Przewodnicząca i radny powiatowy. 
O godzinie 1710 obrady wznowiono. 
  

Ad. 4 
- uchwała nr 115/2012 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok (zał nr 6) 
Przedstawiła pani Skarbnik.  
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe kolejne uchwały zostały szczegółowo omówione na 
wspólnym posiedzeniu komisji przez Pana Nadleśniczego i kolejno przeczytał uchwały i 
poprosił o głosowanie. 
- uchwała nr 116/2012 w sprawie ustanowienia uŜytku ekologicznego „W Dolinie Samborki” 
(zał nr 7) 
Głosowanie: 
Za                    -11 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się -2 
 
- uchwała nr 117/2012 w sprawie ustanowieni uŜytku ekologicznego „W Dolinie Piławy” 
(zał nr 8)  
Głosowanie: 
Za                    -11 
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Przeciw            – 0 
Wstrzymało się -2 
 
- uchwała nr 118/2012 w sprawie ustanowieni uŜytku ekologicznego ”Mokradła Brzeźnicke” 
(zał nr 9) 
Głosowanie: 
Za                    -11 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się -2 
 
- uchwała nr 119/2012 w sprawie ustanowieni uŜytku ekologicznego „W Dolinie Płytnicy” 
(zał nr 10) 
Głosowanie: 
Za                    -11 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się -2 
 
- uchwała nr 120/2012 w sprawie ustanowieni uŜytku ekologicznego „W Dolinie Oski” (zał 
nr 11) 
Głosowanie: 
Za                    -11 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się -2 
 
- uchwała nr 121/2012 w sprawie ustanowieni uŜytku ekologicznego  „Nad Jeziorem 
Busino” (zał nr 12)  
Głosowanie: 
Za                    -11 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się -2 
 
- uchwała nr 122/2012 w sprawie ustanowieni uŜytku ekologicznego „Uroczysko nad Gwdą” 
(zał nr 13) 
Głosowanie: 
Za                    -11 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się -2 
 
- uchwała nr 123/2012 w sprawie ustanowieni uŜytku ekologicznego „Kozie Bagno” (zał nr 
14) 
Głosowanie: 
Za                    -11 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się -2 
 
- uchwała nr 124/2012 zmieniająca uchwałę nr 88/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
26 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania 
nieruchomości oraz wydzierŜawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata 
lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 
15) Pan Przewodniczący oddał głos radnemu Ludwisiakowi. 
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Radny Ludwisiak poinformował, Ŝe projekt uchwały został juŜ omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji jednak chce wnieść autopoprawkę do projektu uchwały i 
dodać pkt.2 mówiący o tym, Ŝe w § 4 skreśla się ust. 3. W sprawie uchwały rozmawiał z 
radcą prawnym i zmiany reguluje art. 37 pkt. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. 
Powodem zmian uchwały 88/2008 jest konieczność dostosowania jej do aktu nadrzędnego 
jakim jest o ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Zmiana 
uchwały da Radzie Miejskiej  moŜliwość decydowania o ewentualnych odstępstwach od 
zastosowania trybu bezprzetargowego  przy wynajmie i dzierŜawie  nieruchomości 
stanowiących mienie Gminy i Miasta Jastrowie na czas dłuŜszy niŜ 3 lata oraz przy ich 
sprzedaŜy. Na zakończenie poprosił radnych o przyjęcie uchwały. 
Burmistrz poinformował, Ŝe swoje zdanie na temat uchwały przedstawił na wspólnym 
posiedzeniu komisji. W dalszym ciągu ma wątpliwości odnośnie skreślenia § 11 bo skreślenie 
go skomplikuje  Ŝycie mieszkańcom, rolnikom korzystającym z dopłat unijnych i drobnym 
dzierŜawcom ogródków przydomowych, gruntów pod garaŜami i działek rekreacyjnych. 
Poprosił Panią Urszulę śmudzińską Kierownika Referatu Rolnego o informację jak zmiana 
moŜe wyglądać w praktyce. 
Pani Kierownik powiedziała, Ŝe rolnicy dzierŜawiący grunty rolne często korzystają z dopłat 
unijnych. Programy rolno-środowiskowe obowiązują przez 5 lat. Przez te lata rolnik program 
musi realizować. JeŜeli umowy będą zawierane np. na 3 lata to rolnik do takiego programu 
nie będzie mógł przystąpić. Drugą sprawą jest to, Ŝe trzeba będzie dłuŜej czekać  na decyzję. 
MoŜe być tak, Ŝe radni dzierŜawioną ziemię przeznaczą na przetarg i rolnik znajdzie się 
wtedy w bardzo niekorzystnej sytuacji. W innych programach dopłat teŜ obowiązują okresy 5 
letnie. UwaŜa, Ŝe trzeba dobrze rozwaŜyć czy naleŜy § 11 skreślić. 
Burmistrz uzupełnił wypowiedź Pani Kierownik informując, Ŝe dzierŜawimy 211 ha. W ciągu 
ostatnich dni gmina zasypywana jest podaniami o przedłuŜenie dzierŜawy i nie chciałby aby 
uchwała była z niekorzyścią dla mieszkańców. Radni zadecydują ale kolejny raz poprosił o to 
aby wziąć pod uwagę interesy rolników. Jest potrzeba aby usiąść i przemyśleć zapisy oraz 
sprawdzić jak to jest zapisane w innych gminach. Analizował zapisy w uchwale podjętej 
przez Wałcz i uwaŜa, Ŝe  są bardzo dobre. Jest za tym aby zmienić inne paragrafy w uchwale 
jednak prosi aby zastanowić się nad zasadnością wykreślenie § 11. Na sali są rolnicy więc 
moŜe oni powinni się wypowiedzieć czy zmiany utrudnią im funkcjonowanie. Na 
zakończenie zaapelował do radnych aby nie robili społeczeństwu trudności. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe zastanawia go czy wszyscy znają ustawę o gospodarowaniu 
nieruchomościami i poprosił Burmistrza aby nie uŜywać mieszkańców jako karty 
przetargowej. Celem uchwały jest dostosowanie jej do obowiązującego prawa a prawa nie 
moŜna stosować wybiórczo. Obiecał, Ŝe zmiany uchwały nie skomplikują Ŝycia 
mieszkańcom. JeŜeli § 11 nie zostałby skreślony oznaczałoby to, Ŝe aprobujemy łamanie 
prawa. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje kompetencje radzie i na potwierdzenie 
zacytował § 37 ust. 3 ustawy. 
Burmistrz wtrącił, Ŝe mówi tylko o dzierŜawie a nie o sprzedaŜy. 
Radny Ludwisiak przypomniał, Ŝe Burmistrz mówił, Ŝe rolnicy będą mieli skomplikowane 
Ŝycie ale on nie rozumie gdzie jest problem bo w ustawie jest wszystko jasno napisane. 
Radny Gawluk uwaŜa, Ŝe jeŜeli wykreślony zostanie cały § 11 to zostanie teŜ wyrzucony ust. 
3, który odnosi się do dzierŜawy gruntów rolnych. Zgadza się z Burmistrzem, Ŝe jeŜeli 
zostanie wykreślony cały § 11 to rolnicy będą mieć problem. UwaŜa, Ŝe powinni radni się 
zastanowić i oddzielić grunty rolne od innych gruntów. 
Pan Przewodniczący miał wątpliwość bo w § 2 uchwały 88/2008 radny skreśla początek a 
zostawia i tu zacytował treść przepisu uchwały. Jego zdaniem to teŜ naleŜałoby skreślić bo 
Burmistrz w tej chwili nic nie moŜe zrobić i nie prowadzi takiej gospodarki bo decyduje rada. 
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Radny Ludwisiak zwrócił uwagę Panu Przewodniczącemu, Ŝe nie doczytał do końca ustawy o 
gospodarce nieruchomościami i zacytował pkt 4 §37 ustawy, który wyjaśnia sprawę z 
rolnikami. Nie rozumie z jakiego powodu jest zamieszanie z uchwałą.  
 Następnie przeczytał swoje pismo skierowane do radcy prawnego z prośbą o sprawdzenie 
projektu uchwały pod względem formalnym i merytorycznym. W piśmie wyjaśnił powody 
zmian w uchwale 88/2008. Poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym był u radcy w sprawie 
uchwały i usłyszał od radcy pytanie dlaczego stawia go w niezręcznej sytuacji. Burmistrz 
dzisiaj wykazał ogromną troskę projektem uchwały i zapytał dlaczego tej troski nie było 
miesiąc wcześniej. Na wspólnym posiedzeniu komisji projekt uchwały był dokładnie 
omówiony i przedyskutowany i nie rozumie dzisiejszych argumentów wysuwanych przez 
Burmistrza. Powiedział, Ŝe radca prawny jest równieŜ do obsługi radnych i zgodnie ze 
statutem , regulaminem Rady Miejskiej radny ma moŜliwość wnoszenia projektów uchwał i 
nie powinno mu się ograniczać  dostępu do pomocy prawnej. Na zakończenie powiedział, Ŝe 
liczy na mądrość radnych. 
Radny Kruszyński zwrócił się do Pana Przewodniczącego ze słowami, Ŝe wie iŜ ustawa jest 
dokumentem nadrzędnym i uchwała powinna być do niej dostosowana. Czuje się uraŜony 
słowami Burmistrza i Pani śmudzińskiej, Ŝe słuszne decyzje podejmuje tylko Burmistrz  i jest 
zdziwiony dzisiejszą dyskusją, gdyŜ na wspólnym posiedzeniu komisji wszystko było 
wyjaśnione. 
Burmistrz w ostatnim zdaniu powiedział, Ŝe jest pewien, Ŝe pewnych rzeczy radni nie 
zrozumieją. Przedstawił słabe momenty tego projektu, radni dają kompetencje a radny 
Ludwisiak pewnie doskonale zdaje sobie sprawę, Ŝe uchwały w tym temacie są róŜne i chce 
swój projekt koniecznie przepchnąć. Projekt wpłynął tydzień przed komisją i nie było 
pewności czy ten projekt będzie przedstawiony na posiedzeniu komisji. Radca prawny ma 
podpisana umowę zlecenie z Burmistrzem do dyspozycji urzędu. I nie jest tak, Ŝe radny 
Ludwisiak przychodzi do radcy i kaŜe napisać projekt uchwały. Radny juŜ kilkakrotnie 
próbował narzucać radcy swoją wolę. Autorem projektu jest radny Ludwisiak i on powinien 
przedstawić projekt uchwały. JeŜeli chodzi o niepewność co do przedstawienia projektu 
uchwały to znając słomiany zapał radnego np. w pracach nad statutem Gminy i Miasta moŜna 
było mieć wątpliwości. Na zakończenie powiedział, Ŝe nie ma sensu dalsza dyskusja i radni 
zadecydują czy uchwałę przyjąć. 
Radny Ludwisiak odpowiedział Burmistrzowi, Ŝe do radcy przyszedł z gotowym projektem 
uchwały i miał trudności aby w ogóle do radcy dotrzeć. JeŜeli chodzi o statut to informuje, Ŝe 
za 3 tygodnie przedstawi projekt statutu. Przypomniał, Ŝe uchwałą 88/2008 zajmowały się 
gazety ogólnopolskie zajmujące się tematyką samorządową bo tyle w niej było niezgodnych z 
obowiązującym prawem zapisów. 
Obecny na sesji Ryszard Król przedstawiciel z tereny gminy do Izby Rolniczej poinformował 
w kwestii programów rolno-środowiskowych, Ŝe jest nowe rozporządzenie, które mówi, Ŝe w 
trakcie trwania programu moŜna wykluczyć działkę. 
Pan Przewodniczący cytując radnego Ludwisiaka, Ŝe uchwała 88/2008 ma duŜo wad 
prawnych zaproponował aby poddać ją gruntownej analizie prawnej i zmienić ją porządnie. 
Niektórzy radni mają wątpliwości więc moŜe trzeba skierować ją do porządnego opracowania 
i złoŜył wniosek o odłoŜenie głosowania nad uchwałą. Zaproponował aby radni podejmowali 
decyzję odnośnie dzierŜawy lokali a Burmistrz odnośnie gruntów. 
Radny Ludwisiak przypomniał, Ŝe w takim wypadku prawo będzie traktowane wybiórczo. 
Pan Przewodniczący nie zgodził się z radnym i powiedział, Ŝe moŜna upowaŜnić Burmistrza 
do gospodarki gruntami. 
Radny Ludwisiak po raz kolejny zacytował przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
Ŝe powyŜej 3 lat i na czas nieoznaczony rada nie moŜe wyrazić generalnej zgody na 
odstąpienie od trybu bezprzetargowego. 
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Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe wyroki Sądu Administracyjnego dotyczą konkretnych 
sytuacji a radny Ludwisiak próbuje wmawiać, Ŝe wyrok dotyczy naszej uchwały co nie jest 
prawdą i po raz kolejny zaapelował o odsunięcie uchwały. 
Radny Kruszyński zgłosił inny pomysł aby Sąd Administracyjny rozstrzygnął naszą sprawę. 
Radny Bzowski powiedział, Ŝe cały czas się zastanawia skąd się wziął pomysł zmiany 
uchwały i stwierdził, Ŝe zaczęło się od dzierŜawy pomieszczenia apteki w przychodni w 
Jastrowiu. Wygląda na to, Ŝe decyzja Burmistrza była szkodliwa dla jednej osoby i od tamtej 
pory zaczęło się „grzebanie” przy uchwale nr 88/2008. Jest za tym aby dostosować ją do 
ustawy nadrzędnej ale niech radni nie podejmują decyzji pod presją z zewnątrz lub przez 
kilku radnych. Następnie podał przykład jak moŜe wyglądać sytuacja gdy rada będzie 
decydowała o kaŜdej dzierŜawie powyŜej 3 lat. Zapytał radnego Ludwisiaka czy słyszał aby 
któryś z dzierŜawców złoŜył zaŜalenia na decyzje Burmistrza. DzierŜawcy teraz będą się 
zgłaszać do rady i to rada będzie podejmować decyzje. Zapytał czy radni zdają sobie sprawę 
co się będzie działo gdy radni nie będą zgodni co do swoich decyzji. Podał przykład obecnego 
dzierŜawcy apteki i zapytał co by się działo gdyby to radni a nie Burmistrz podejmowali 
decyzje odnośnie dzierŜawy tego lokalu, jak długo Pani Śniatała musiałaby czekać na 
decyzję. 
Na słowa radnego Bzowskiego zareagowała radna Harbuzińska-Turek mówiąc, Ŝe nie wie na 
jakiej podstawie radny kieruje zarzuty do rady i nie  Ŝyczy sobie takich insynuacji. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe w dniu dzisiejszym z jego ust nie padło słowo apteka. 
Przypomniał, Ŝe wystąpił do Burmistrz z pismem o udzielenie informacji o ilości zawartych 
umówi uzyskał informację, Ŝe do 14 maja było zawartych 8 umów. Powiedział, Ŝe radni 
dostali oświadczenie przedstawiciela PROFARMY. 
Burmistrz chciał wyjaśnić sprawę wydzierŜawienia apteki i oświadczenia przedstawiciela 
PROFARMY jednak radny Kruszyński zaproponował aby trzymać się tematu. 
Radny Witkowski chciał wiedzieć czy złoŜenie wniosku do rady o wydzierŜawienie gruntów i 
oczekiwanie np. 1 miesiąc na decyzję zablokuje rolnikowi moŜliwość dopłat. 
Sołtys sołectwa Sypniewo poprosił o odstąpienie od zmian w uchwale bo będzie to 
utrudnienie dla rolników. 
Ryszard Król poinformował, Ŝe wnioski o dopłaty składa się do 15 maja i rolnicy naprawdę 
maja czas na załatwienie formalności. 
Pan Przewodniczący zakończył dyskusję i złoŜył wniosek o odroczenie i przeanalizowanie 
uchwały. Zaproponował aby nowy projekt uchwały złoŜyć we wrześniu. 
Radny Gawluk zapytał czy nie moŜna przygotować dwóch projektów uchwał jedną na grunty 
rolne a drugą na nieruchomości. 
Radny Kruszyński złoŜył wniosek o 5 minut przerwy. 
O godzinie 1800 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1810  obrady wznowiono. 
 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad swoim wnioskiem aby przesunąć uchwałę na 
koniec września i przedstawić nowy projekt uchwały: 
 
Głosowanie: 
Za                      – 7 
Przeciw              - 7 
Wstrzymało się – 0 
 
Głosowanie za przyjęciem uchwały: 
Za                      - 7 
Przeciw             - 6 
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Wstrzymało się- 1 
 
- uchwała nr 125/2012 w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie ze Związku Gmin 
Krajny w Złotowie (zał nr 16) Pan Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi, który przeczytał 
korespondencję z kancelaria prawną. Z interpretacji prawnej przepisów wynika, Ŝe gmina nie 
moŜe być jednocześnie członkiem dwóch związków zajmujących się gospodarką odpadami. Z 
Krajną nas nic juŜ nie łączy i dlatego bezpieczniej będzie podjąć uchwałę o wystąpieniu. 
Podpisany jest juŜ list intencyjny z firmą Alvater na utworzenie konsorcjum w celu 
uczestnictwa w przetargach na wywoŜenie nieczystości. 
Ze stwierdzeniem Burmistrza, Ŝe nic nas juŜ z Krajną nie łączy nie zgodził się Pan 
Przewodniczący, który powiedział, Ŝe łączy na powiat. 
Burmistrz prostował, Ŝe miał na myśli to, Ŝe inne gminy połączone są z Krajną wodą. 
Pan Przewodniczący zapytał co się stanie gdy uchwała nie zostanie podjęta. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie moŜna być w dwóch związkach i nie wiadomo jak zachowa 
się organ rejestrowy. 
Pan Prezes Białas dodał, Ŝe trzeba wziąć pod uwagę teŜ to, Ŝe jeŜeli będziemy w dwóch 
związkach jednocześnie to moŜe być sytuacja, Ŝe za te same czynności będziemy ponosić 
koszty w obydwu związkach. 
Radna sekretarz przeczytała uchwałę. 
Głosowanie: 
Za                      – 11 
Przeciw              -  2 
Wstrzymało się –  1 
 
- uchwała nr 126/2012 w sprawie utworzenia związku międzygminnego „Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (zał nr 17) Pan Przewodniczący przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
 
Głosowanie: 
Za                      – 13 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się –  1 
 
- uchwała nr 127/2012 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (zał nr 18) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe 
uchwała została juŜ omówiona. 
Pytań nie było. 
 
Głosowanie: 
Za                      – 13 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się –  1 
 
- uchwała nr 128/2012 zmieniająca uchwałę Nr 215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 
placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie 
Gminy i Miasta Jastrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (zał 
nr 19) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji a radna sekretarz przeczytała uchwałę. 
Pytań nie było. 
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Głosowanie: 
Za                      – 11 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się –  3 
 
- uchwała nr 129/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na 
działania Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie i Burmistrza Gminy i 
Miasta Jastrowie w sprawach pracowniczych (zał nr 20) Pan Przewodniczący przeczytał 
uchwałę wraz z uzasadnieniem. 
Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, Ŝe niedawno radni podejmowali 
podobną uchwałę tylko, Ŝe była ona skierowana bezpośrednio do rady. Tym razem  Pan 
Koczenasz skierował skargę do Kuratorium Oświaty. Zarzuty są jednak takie same. Komisja 
podtrzymuje swoje stanowisko wyraŜone w poprzedniej uchwale, Ŝe nie moŜna karać dwa 
razy za to samo przewinienie. 
Radna Harbuzińska-Turek stwierdziła, Ŝe radni nie mają projektu uchwały i nie moŜna 
głosować. 
Niezwłocznie projekt uchwały został radnym dostarczony. 
 
Głosowanie: 
Za                      – 10 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się –  4 
 
Ad. 5 
Radny Witkowski zaprotestował aby głosowanie za uchwałą nr 124/2012 przedstawiać jako 
głosowanie przeciwko rolnikom. Uchwalenie tej uchwały wcale nie utrudni Ŝycia rolnikom. 
Mają oni 4 miesiące na złoŜenie wniosków o dopłaty. 
Radny Gawluk w tym miejscu trochę uściślił ten termin. 
Radny Witkowski powiedział takŜe, Ŝe nie moŜna sugerować, Ŝe taki czy inny głos będzie 
przeciwko społeczeństwu. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja planowana jest po 15.08.2012r. Ŝyczył 
wszystkim udanego wypoczynku i o godzinie 1850 stwierdził, Ŝe porządek obrad XX sesji 
został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
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