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Protokół nr XXII  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 6 września  2012r. w godzinach 1600-1900 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz i radna Ośka  ) 
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 
- 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 radnego Michała Ludwisiaka 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. Przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 
4. Omówienie uchwał w sprawie: 
- wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
- wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
- sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie 
- połączenia jednostek budŜetowych Gminy i Miasta Jastrowie: Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz 
nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
- wskazania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do prowadzenia 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu 
- podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok 
- w sprawie sprzedaŜy nieruchomości rolnych 

     - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanych.   
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
6. Zakończenie 

Burmistrz poprosił o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu a Pan Przewodniczący projektu uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działania Dyrektora Zespołu 
Szkół Samorządowych w Sypniewie. 
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Radny Kruszyński poprosił o wyłączenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zakupu nieruchomości zabudowanych. Uzasadnił wniosek wątpliwościami części radnych 
oraz chęcią zadania licznych pytań Burmistrzowi i poprosił aby jeszcze raz szczegółowo 
projekt uchwały omówić na posiedzeniu komisji. 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Kruszyńskiego: 
Za                      -3 
Przeciw             -7 
Wstrzymało się-3 
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 
Za                      -11 
Przeciw             -  1 
Wstrzymało się – 1 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację ze swojej działalności (zał nr 2). 
Poinformował, Ŝe w dniu 25.07.2012r. uczestniczył na zebraniu z mieszkańcami Samborska, 
na którym pani sołtys przedstawiła sprawozdanie z działalności. 
Więcej powiedział takŜe o spotkaniu, które odbyło się w dniu 3.08.2012r. w Urzędzie 
Marszałkowskim u Marszałka Wojciecha Jankowiaka w sprawie przebudowy chodnika przy 
ul. Wojska Polskiego. Udało się znaleźć na przebudowę chodników 175tys z budŜetu 
województwa. Nasz wkład ma wynieść 25tys. Następnie Burmistrz powiedział o szczegółach 
przebudowy chodników i na zakończenie podziękował Staroście Goławskiemu za wsparcie 
inicjatywy. 
Burmistrz informował radnych takŜe o spotkaniu, które odbyło się 23.08.2012r. w ChodzieŜy 
w sprawie projektów termomodernizacyjnych. W ten projekt chcemy wejść z powiatem 
złotowskim. Liczą się nakłady poniesione przez powiat. Sami mamy małe szanse i duŜe 
środki na wkład własny musielibyśmy wyłoŜyć. Priorytetem jest przedszkole i szkoła 
podstawowa, dalej gimnazjum i szkoła w Sypniewie. Nie będzie moŜna z tych środków 
wykonać ocieplenia budynku przychodni poniewaŜ budynek zarabia na siebie. 
W sprawach bieŜących Burmistrz poinformował o wizycie delegacji ze Steinfeld oraz o tym, 
Ŝe zakończono negocjacje w sprawie zakupu nieruchomości w Nadarzycach. Cena 
wywoławcza wynosiła 293 500zł a na zakońenie udało się decyzją Prezesa Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej uzyskać 80% bonifikatę. Budynek posiada 8 mieszkań. Cena po 
bonifikacie za budynek i pomieszczenia przynaleŜne wynosi 48 745tys, za garaŜe 3 956,20zł 
plus koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaŜy w kwocie 2 548zł. Cena 
nieruchomości wynosi 55 249,20zł plus opłata notarialna. 
Następnie Burmistrz powiedział o funkcjonowaniu lekarza w Sypniewie. Wypowiedziano 
umowę dotycząca lokalu mieszkalnego i gabinetu Pani Jewusiak-Naglik. Niestety nie chce 
ona opuścić pomieszczeń. Uzgodniono więc, Ŝe w pomieszczeniu pielęgniarki środowiskowej 
3 razy w tygodniu będzie przyjmował doktor Woźniakowski. 
Pan Przewodniczący uprzedził, Ŝe pytania moŜna zadawać kiedy będzie omawiany pkt. 5 
porządku obrad. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji Dyrektorzy 
omówili przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego i zapytał czy są jeszcze pytania 
w tym temacie. 
Pytań nie było. 
Głosowanie nad informacją Dyrektorów: 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
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Ad. 4 
- projekt uchwały nr 132/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 3) Pan Przewodniczący poprosił radnego sekretarza o przeczytanie 
uchwały. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- projekt uchwały nr 133/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 4) Pan Przewodniczący poprosił radnego sekretarza o przeczytanie 
uchwały. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- projekt uchwały nr 134/2012 w sprawie sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 5) przeczytał radny 
sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- projekt uchwały nr 135/2012 w sprawie połączenia jednostek budŜetowych Gminy i 
Miasta Jastrowie: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Dziennym Domem 
Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Jastrowiu (zał nr 6) przedstawił Burmistrz informując Ŝe połączenie dwóch 
wymienionych jednostek budŜetowych w jedną jednostkę tj. Miejsko - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Jastrowiu  przyczyni się do poprawy efektywności zarządzania 
środkami finansowymi w ramach jednego budŜetu, spowoduje racjonalizację zatrudnienia, a 
takŜe poprzez skupienie w jednej jednostce zadań z zakresu pomocy społecznej poprawi 
efektywność organizacyjną. Plusem jest takŜe to, Ŝe będzie Zastępca Kierownika MGOPS co 
znacznie usprawni prace podczas nieobecności Kierownika. Organem prowadzącym 
Warsztaty Terapii Zajęciowej będzie MGOPS co zlikwiduje niedomówienia odnośnie 
zatrudnienia przez Panią Kierownik DDPS swojego męŜa w WTZ. Powiat wyraził zgodę na 
zmianę organu prowadzącego WTZ. Stypendia szkolne będą prowadzone przez MGOPS. Jest 
przewidziana zmiana kryterium dochodowego odnośnie przyznawania pomocy społecznej co 
znacznie zwiększy wydatki MGOPS i zwiększy się liczba świadczeniobiorców. 
Pytań nie było. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- projekt uchwały nr 136/2012 w sprawie wskazania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jastrowiu do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu (zał nr 
7) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
O godzinie 1650 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1700. 
 
- projekt uchwały 137/2012 w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu 
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wyborczym (zał nr 8) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwała została omówiona na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Sołtysi poprosili aby bliŜej zapoznać ich z uchwałą. 
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe rady gminy zobowiązane są do dokonania podziału gminy  
na jednomandatowe okręgi wyborcze w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie tej 
ustawy. Ostateczny termin mija w dniu 1 listopada br.  
W dniu 7 maja 2012r. Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę w sprawie wytycznych 
i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.  
Na podstawie powyŜszych przepisów oraz wytycznych został przygotowany projekt niniejszej 
uchwały. Przed podjęciem uchwały projekt naleŜało przedłoŜyć do akceptacji i zaopiniowania 
właściwemu Komisarzowi Wyborczemu.  
Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisarza Wyborczego w Pile. 
Podstawowym kryterium stosowanym przy podziale gminy na okręgi wyborcze jest norma 
przedstawicielstwa, wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców gminy przez ustaloną 
liczbę radnych. W przypadku gminy i miasta Jastrowie norma ta wynosi – 785,73 (liczba 
mieszkańców na dzień 30 czerwca 2012r. wynosiła 11.786; liczba wybieranych radnych – 
15). 
Stosownie do zaleceń, przy tworzeniu projektu uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta 
Jastrowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w okręgu wyborczym  zastosowano oprogramowanie komputerowe opracowane 
i wskazane do wykorzystania przy przez Krajowe Biuro Wyborcze. 
Na zakończenie poinformował, Ŝe projekt uchwały przygotowała pani Sekretarz. 
Pan Przewodniczący przeczytał załącznik do uchwały. 
Głosowanie: 
Za                      - 10 
Przeciw             -  2 
Wstrzymało się-  1 
 
- projekt uchwały nr 138/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu (zał nr 9) przeczytał radny sekretarz . Burmistrz dodał, Ŝe mając do 
dyspozycji 200tys.Wojewódzki Zarząd Dróg ogłosi przetarg. JeŜeli przetarg zostanie 
rozstrzygnięty za mniejszą kwotę to naszych środków proporcjonalnie zostanie wziętych 
mniej. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- projekt uchwały nr 139/2012 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok (zał nr 
10) przedstawiła Pani Skarbnik 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         125.283 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków o których  
    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,  
    lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich o kwotę                   
101.499zł 2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
       realizację własnych zadań bieŜących gmin   o kwotę                    23.784 zł 
 



 5 

 w sprawie sprzedaŜy II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się   o kwotę    1.229 zł 
       w tym: 

1. Transport i łączność     o kwotę                     
25.000 zł          
 2. Administracja publiczna                                   o kwotę                            25.000 zł 
3. Oświata i wychowanie                          o kwotę               101.499 zł       
4. Edukacyjna opieka wychowawcza             o kwotę                            29.730 zł 

       
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę       35.000 zł 
       w tym: 
      1. Działalność usługowa     o kwotę                 15.000 zł 

2. Oświata i wychowanie     o kwotę                   4.500 zł            
      3. Pomoc społeczna                  o kwotę        5.500 zł 
      4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              o kwotę      10.000 zł  
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się                o kwotę       75.000 zł 
      w tym: 
    1. Węzeł cieplny w Publicznej Szkole Podstawowej  
        w Jastrowiu      o kwotę                     4.500 zł 
    2. Zakup kserokopiarki Miejsko-Gminny Ośrodek  
       Pomocy Społecznej w Jastrowiu    o kwotę                     5.500 zł 
    3. Wykonanie audytów energetycznych obiektów  
       uŜyteczności publicznej Gminy i Miasta Jastrowie  o kwotę                   40.000 zł 
    4. Wymiana pieca c.o. w Wiejskim Domu Kultury  
        w Sypniewie      o kwotę                             25.000 zł 
       
V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się               o kwotę      95.946 zł 
   w tym: 
1. Wodociągowanie wsi Budy                o kwotę      20.946 zł 
2. Zakup nieruchomości połoŜonej w Nadarzycach  o kwotę                   50.000 zł 
3. Budowa oświetlenia na osiedlu Jedności Robotniczej  
        w Jastrowiu      o kwotę                  25.000 zł 
 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- projekt uchwały nr 140/2012 w sprawie w sprawie sprzedaŜy nieruchomości rolnych (zał 
nr 11) Przeczytał Pan Przewodniczący  i poprosił o przedstawienie uchwały Burmistrza. 
Burmistrz przypomniał dyskusję, która odbyła się przy okazji uchwalania uchwały 
zmieniającej uchwałę nr 88/2008. Przypomniał, Ŝe ostrzegał wtedy radnych aby uwaŜali na 
uchylenie § 11 uchwały. Mówił, Ŝe stracą rolnicy i teraz jest właśnie pierwszy przykład. 
Przedstawiciel Izby Rolniczej Ryszard Król, który był obecny podczas dyskusji nad uchwałą 
zmieniającą uchwałę 88/2008 mówił, Ŝe nie widzi zagroŜeń. Teraz osoba, która dzierŜawiła 
ponad 10 lat grunty zwróciła się o ich kupno. Przed zmianą uchwały rolnik mógł zakupić 
grunty bezprzetargowo. Jednak teraz kiedy obowiązuje nowa uchwała radni decydują a 
jednak Burmistrz musi zadecydować czy ogłosić przetarg nieograniczony czy ograniczony. 
Jest sytuacja, Ŝe rolnik, który 10 lat uŜytkował ziemię jest naraŜony na to, Ŝe bogatszy rolnik 
moŜe te grunty kupić. Tak wygląda więc jedna z konsekwencji zmiany cytowanej uchwały. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe nie rozumie jak to jest, Ŝe Burmistrz moŜe o sprzedaŜy 
gruntów decydować a rada nie moŜe. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe  był taki zapis w uchwale, który został wykreślony. Przypomniał, 
Ŝe sygnalizował radnym, Ŝe mogą być problemy. W tej sprawie zabierał głos sołtys z 
Sypniewa i Pani Kierownik Referatu Rolnictwa teŜ tłumaczyła. Powiedział teŜ o drugim 
zagroŜeniu. Są programy środowiskowe, które wymagają dzierŜawy na 5 lat a Burmistrz 
moŜe tylko swoją decyzją wydzierŜawić na 3 lata. Jednak do wniosku trzeba przedstawić 
dokumenty potwierdzające 5 letnią dzierŜawę. Powiedział, Ŝe posiada wiedzę, Ŝe wśród 
rolników jest pewna konsternacja. Dlatego poprosił radnych aby bardziej zastanawiali się jak 
podnoszą rękę podczas głosowania. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe dyskusja idzie w kierunku uchwały, która jest uchwalona 
a powinna być dyskutowana uchwała w sprawie sprzedaŜy nieruchomości rolnych, która ma 
być na dzisiejszej sesji uchwalona. Prosi więcej aby dyskutować w temacie a nie po raz 
kolejny nad uchwałą juŜ obowiązującą. 
Radny Ludwisiak nie zgodził się ze zdaniem Burmistrza. Rada swoją decyzją ograniczyła 
Burmistrzowi kompetencje w gospodarowaniu gruntami ale tylko dlatego, Ŝe uchwała nr 
88/2008 nie była zgodna z obowiązującym prawem. Powiedział teŜ, Ŝe sprawy sprzedaŜy 
gruntów rolnych reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Po raz kolejny wyjaśnił 
powody, dla których uchwała nr 88/2008 została zmieniona. Na zakończenie powiedział, Ŝe 
temat trzeba zamknąć. 
Pan Przewodniczący zapytał czy w uchwale moŜna napisać o zbyciu nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym.  
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie moŜna. 
Radni Kruszyński i Witkowski nie bardzo rozumieli stanowisko Burmistrza, Ŝe jednym 
moŜna sprzedawać bezprzetargowo a innym nie. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wynika to z umowy, która była zawarta na 10 lat. Jedna osoba nie 
miała zawartej umowy dzierŜawy i złoŜyła wniosek o kupno a druga osoba juŜ dzierŜawiła 
grunty, które chce wykupić. 
Radni podjęli dyskusję w temacie procedur sprzedaŜy gruntów. 
Na zakończenie dyskusji Burmistrz podsumował, Ŝe w poprzedniej uchwale były zapisy 
odnośnie gospodarowania gruntami rolnymi a w nowej zapisy te zostały wykreślone. 
Radny Kruszyński zapytał Burmistrza dlaczego na wspólnym posiedzeniu komisji nic o tych 
wątpliwościach nie powiedział. Na chwilę obecną nie dał radnym szansy aby sprawdzić czy 
wątpliwości są słuszne. 
Burmistrz zaproponował aby odłoŜyć tą uchwałę i poprawić uchwałę zmieniającą uchwałę nr 
88/2008. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała ile czasu zajmie poprawienie uchwały biorąc pod uwagę 
dyskusje jakie towarzyszyły podjęciu obecnej uchwały. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe na następne posiedzenie myśli o przygotowaniu uchwały 
odnośnie zasad zbywania, nabywania i obciąŜania nieruchomości. 
Burmistrz zaproponował jeszcze jedno wyjście aby przygotować osobną uchwałę o 
gospodarowaniu gruntami rolnymi i wycofanie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
rolnych. Zobowiązał się przygotować nową uchwałę w sprawie sprzedaŜy gruntów rolnych a 
wnioskodawczynię poprosić o wycofanie wniosku o kupno do czasu uchwalenia nowych 
przepisów. 
Pan Przewodniczący zobowiązał Burmistrza do przygotowania 2 projektów uchwał. Jednego 
odnośnie zbywania gruntów rolnych i drugą nowelizującą przepisy uchwały obowiązującej. 
Radny Ludwisiak poprosił Burmistrza aby była przedstawiona opinia prawna w sprawie 
nowej uchwały. 
Pan Przewodniczący zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad wycofaniem projektu 
uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości rolnych. 
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Głosowanie za wycofaniem uchwały: 
Za                     - 13 
Przeciw              - 0 
Wstrzymało się – 0 
 
- projekt uchwały nr 140/2012 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanych (zał nr 12). 
Burmistrz przedstawił rachunek ekonomiczny dotyczący nieruchomości w Nadarzycach. 
Następnie przedstawił radnym kalkulację: 
w DPS z gminy Jastrowie jest umieszczonych 11 osób. Oczekujących na umieszczenie jest 5 
osób czyli razem 16 osób. Średni koszt utrzymania w DPS wynosi  2,5tys. miesięcznie. 
16 osób x 2,5tys. tj. 40tys. miesięcznie. Wśród tych osób są 4 osoby, które chcą wrócić i  są w 
stanie przy niewielkiej pomocy samodzielnie egzystować oraz 3 osoby z oczekujących, które 
mogą same przy pomocy egzystować. Daje to nam 7 osób x 2,5tys. tj. 17,5tys. miesięcznie. 
Płacą oni ze swoich rent i emerytur 70% plus to co dopłaca gmina. Przykładowo jeŜeli jest to 
500zł x 7 osób tj. 3,5tys. co daje łącznie 21tys. miesięcznie. 
Budynek kupujemy za 48tys. Trzeba go będzie dostosować do potrzeb osób starszych. Jest 
tam 8 mieszkań: 
3 pokojowe x 2 
4 pokojowe x 2 
1 pokojowe x 2 
plus kuchnie i łazienki i pomieszczenia gospodarcze. Łącznie 337,34m2. Jest duŜa suszarnia, 
którą moŜna zaadoptować na świetlicę. Mieszkania są dobrze wyposaŜone. Kiedyś były 
ogrzewane z jednej kotłowni razem z jednostką wojskową. Następnie Burmistrz przedstawił 
historię reorganizacji wojska i związaną z tym reorganizację sposobu ogrzewania budynków. 
Zmieniła się ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych, zlikwidowano szkołę w Nadarzycach 
więc wojskowi tam mieszkający wyprowadzili się i powyjeŜdŜali. Później przeprowadzono 
termomodernizację bloku. Na dzień dzisiejszy jeden blok jest zasiedlony, jeden to internat i 
ten, który chcemy kupić soi pusty. W tej chwili stawka ogrzewania wynosi 3,40zł/m2. Średnie 
stawki w Spółdzielni mieszkaniowej w Jastrowiu wynoszą 3,30-3,40zł/m2 a w ZGM 3,59- 
4,52-3,10zł/m2. Są więc porównywalne. W mieszkaniu 3 pokojowym plus kuchnia i łazienka 
zostaną umieszczone 3 osoby, które będą płacić czynsz proporcjonalnie do zajętego pokoju i 
części wspólnych a jeŜeli nie będzie ich stać na opłaty dostaną dodatek mieszkaniowy. 
Natomiast jeŜeli tej zimy nie zostanie blok zasiedlony to  337m2 x 3,40zł/m2 tj. 1145zł będzie 
gminę kosztowało utrzymanie obiektu.  
Radny Kruszyński dyskutował z Burmistrzem w temacie sposobu ogrzewania bloku i kosztów 
z tym związanych. 
Burmistrz poinformował, Ŝe mieszkania będą w strukturze MGOPS i zostały nazwane 
zespołem mieszkań socjalnych. Na wyposaŜenie tych mieszkań moŜna pozyskać środki. 
Senator Augustyn został zainteresowany tym tematem i obiecał pomoc w pozyskaniu 
środków z PFRON. Docelowo moŜna umieścić w budynku 20 osób, którym w egzystencji 
trzeba pomagać co pozwoli zatrudnić 4 opiekunki. Są osoby bezrobotne przeszkolone przez 
MGOPS. Wynagrodzenie ich samo się sfinansuje, poniewaŜ gmina nie będzie płaciła za pobyt 
osób w DPS. Zadaniem samorządu jest to aby ci ludzie na terenie gminy, gdzie mają rodziny 
mogli pozostać. Kilka osób umieszczonych w DPS pisze pisma o przydział lokalu bo chcą 
wrócić. 
Kierownik Janusiak kolejny raz podał przykład osoby, która wróciła do Jastrowia, otrzymała 
lokal komunalny i samodzielnie egzystuje. 
Burmistrz dodał, Ŝe zakup bloku to ryzyko ale chciałby spróbować. Otrzymana ulga jest tylko 
dla samorządu. Gdyby blok wystawiono na przetarg byliby chętni do kupna bo Nadarzyce to 
atrakcyjna miejscowość.  
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Z-ca Burmistrza powiedział o istocie i wysokościach dodatków mieszkaniowych jakie osoby 
umieszczone w zakupionym bloku mogłyby otrzymać. 
Na zakończenie Burmistrz poprosił o podjęcie pozytywnej decyzji, odrzuceniu uprzedzeń i 
przyjęcie projektu uchwały. 
Radny Ludwisiak zapytał czy 337,34m2  to jest powierzchnia samych mieszkań czy teŜ np. 
klatek schodowych. 
Burmistrz w odpowiedzi odczytał dane z protokołu uzgodnień i odpowiedział, Ŝe klatki 
zostały przypisane do pomieszczeń przynaleŜnych. 
Po odpowiedzi Burmistrza radny Ludwisiak stwierdził, Ŝe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ze względu na powierzchnię moŜe tam być zakwaterowanych nie 20 a 16 osób. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe moŜe zakwaterowanych zostanie 15 osób bo będą potrzebne 
pomieszczenia dla obsługi. 
Radny Ludwisiak zacytował fragment uzasadnienia do uchwały mówiący na jaki cel gmina 
chce przeznaczyć zakupiony budynek. Zacytował obowiązujące przepisy według, których w 
mieszkaniach chronionych z osobami tam skierowanymi przez MGOPS zawiera się umowy 
na czas określony. Powiedział, Ŝe nie rozumie idei umieszczania osób starszych, samotnych w 
takich mieszkaniach na czas określony i poprosił Kierownika MGOPS o wyjaśnienia. 
Pan Przewodniczący poprosił o skonkretyzowanie pytania. 
Radny Ludwisiak poprosił o odpowiedź w temacie kategorii osób, które mają być 
umieszczone w zakupionym budynku. Wykaz osób do zakwaterowania umieszczony w 
uzasadnieniu do uchwały nie pasuje do wykazu z obowiązującymi przepisami. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe mają to być osoby samotne, starsze z orzeczeniem o 
niepełnosprawności.  
Pan Kierownik Janusiak cytował art. 53 ustawy o pomocy społecznej, który mówi jakie osoby 
moŜna kierować do DPS. Te same osoby mogą zostać umieszczone w mieszkaniach 
chronionych. 
Pan Przewodniczący podsumował, Ŝe kupienie budynku z garaŜami za 55tys. to dla gminy 
jest opłacalne. 
Radny Kruszyński zacytował fragment uzasadnienia do uchwały w części mówiącej o 
otrzymanej bonifikacie z przeznaczeniem na przystosowanie budynku dla osób starszych i 
niepełnosprawnych i do tej pory nikt nie podał informacji na czym to przystosowanie będzie 
polegało i ile będzie kosztowało. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe taki argument przedstawiono w piśmie do Prezesa WAM ale 
nigdzie nie jest zapisane, Ŝe gmina ma obowiązek dopełnić to zobowiązanie. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała o ostatnie zdanie uzasadnienia do uchwały mówiące o 
kosztach jakie ponosi gmina za przebywanie osób w DPS. Zapytała czy w budynku będzie 
filia MGOPS czy osobny ośrodek. Idea jest szczytna jednak jeŜeli chodzi o mieszkania 
chronione to koszty będą duŜe, poniewaŜ nie jest to tylko przydział 12m2 ale cały zakres 
opieki i wsparcia tych osób. 
Burmistrz dyskutował z radną Harbuzińską-Turek o potrzebach osób tam umieszczonych i 
kosztach jakie to ze sobą niesie. 
Przewodnicząca Rady Powiatu zabrała głos i powiedziała, Ŝe jest bardzo zdziwiona dyskusją 
jaka się toczy i niechęcią niektórych radnych po czym gorąco zachęciła do poparcia 
Burmistrza w tym pomyśle. 
O godzinie 1825 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1830 obrady wznowiono. 
 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
Burmistrz podziękował za przyjęcie uchwały. 
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- projekt uchwały nr 141/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza 
na działania Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie (zał nr 13) Pan 
Przewodniczący przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      - 10 
Przeciw               - 0 
Wstrzymało się – 3 
 
Ad. 5 
Radna Harbuzińska-Turek zwróciła uwagę, Ŝe na stronie internetowej urzędu nie otwiera się 
zakładka z planem zagospodarowania przestrzennego. 
Burmistrz obiecał sprawdzić dlaczego tak się dzieje ale przypuszcza, Ŝe poodem są problemy 
techniczne. 
Radny Kruszyński zapytał ile jeszcze spraw sądowych musi przegrać Pani Dyrektor ZSS w 
Sypniewie i zmarnować środków publicznych aby Burmistrz zainterweniował. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe Dyrektor reprezentuje ZSS w Sypniewie i przegrywa sprawy 
czysto pracownicze. Przygląda się tej sprawie i Dyrektor błędy popełniła ale nie wynikają one 
ze złej woli. Na następnej sesji obiecał powiedzieć więcej w tym temacie. 
Radny Witkowski zapytał czy na osiedlu Domów Jednorodzinnych na połączeniu ul. Ludowej 
z „dolinką” będzie zamontowana lampa. Czy została ta inwestycja zaplanowana i czy będzie 
zrealizowana. Podkreślił, Ŝe tamtędy chodzą dzieci do szkoły. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe inwestycje związane z oświetleniem zostały skupione raczej w 
części osiedla gdzie ludzie się dopiero budują. 
Radny powiedział, Ŝe Burmistrz mówił, Ŝe punkt świetlny w tym miejscu mógłby powstać. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jednak musiałby być sporządzony nowy projekt. 
Kierownik Sarna poinformował, Ŝe budowa oświetlenia na osiedlu Jedności Robotniczej jest 
realizowana w tej części, gdzie trwają budowy. Przewidziane jest wybudowanie około 1 
kilometra sieci zasilającej i 20 lamp. O odcinku, o którym mówi radny słyszy po raz pierwszy 
i nie jest on objęty projektem. 
Radny Witkowski mówił, Ŝe wcześniej zwracał uwagę na problem po zakończeniu zimy. 
Burmistrz dopowiedział, Ŝe na terenie osiedla trzeba będzie zrealizować jeszcze ze 2 lub 3 
obszary. Teraz skupialiśmy się na miejscach, w których ludzie się budują. Rozstrzygnięto juŜ 
przetarg na budowę nawierzchni ulic na osiedlu Jedności Robotniczej w Jastrowiu i są na ten 
cel zaplanowane środki w budŜecie. W odpowiednim czasie będzie dyskusja z projektantem, 
w której radny moŜe uczestniczyć. Burmistrz wspomniał o inwestycjach, które będą 
zaplanowane do wykonania w przyszłorocznym budŜecie. 
Radny Witkowski upierał się aby pomyśleć o zainstalowaniu lampy na odcinku o którym 
wcześniej wspomniał.  
Burmistrz zaproponował instalację tam lampy solarowej. Nie potrzeba wtedy robić projektu i 
zaproponował postawienie tam 3-4 lamp solarowych. Koszt to 10-12tys. 
Radny Witkowski zwrócił teŜ uwagę na bardzo słabą widoczność na wjazd na osiedle od 
stacji Orlenu. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe trzeba w tym miejscu poprawić widoczność. 
Radny Kruszyński przypomniał, Ŝe do 30.09.2012r. naleŜy złoŜyć wnioski inwestycyjne do 
budŜetu na 2013 rok. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe składanie wniosków do budŜetu nie dotyczy tylko 
radnych ale teŜ sołtysów i róŜne organizacje. Radni jednak mają ten przywilej, Ŝe przy 
pracach nad uchwaleniem budŜetu mogą jeszcze poprawki wnosić. 



 10

Radny Kruszyński nie zgodził się z Przewodniczącym i powiedział, Ŝe wnioski inwestycyjne 
powinny wnosić komisje rady po zebraniu ich od swoich członków. 
Pani sołtys Samborska zapytała do kogo zwrócić się z wnioskiem o naprawę nawierzchni na 
odcinku od skrzyŜowania drogi powiatowej do Samborska. Po zimie stan drogi jest fatalny. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wniosek naleŜy złoŜyć do Powiatowego Zarządu Dróg. 
Radna Kazberuk przypomniała, Ŝe Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i 
Ochrony Środowiska po zimie na wyjazdowym posiedzeniu sprawdzała stan dróg 
powiatowych i z wnioskiem o naprawę drogi do Samborska wystąpiła do Starosty. 
Burmistrz zaprosił wszystkich na doŜynki powiatowe, które odbędą się 9.09.2012r. w 
Brzeźnicy. 
Pan Przewodniczący poinformował o śmierci Burmistrza Wałcza i poprosił zebranych o 
minutę ciszy aby uczcić jego pamięć. 
O godzinie 1900 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XXII sesji został wyczerpany i 
zamknął obrady. 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 
 
 
 
 
 
 


