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Protokół nr XXIII  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, 
która odbyła się w dniu 27 września  2012r. w godzinach 1600-1800 

 
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 
- prasa 
Obradom przewodniczył Pan Jan Przybylski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radnego Michała Kruszyńskiego 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    - zmian w budŜecie gminy i miasta na 2012 rok 
    - przystąpienia do realizacji projektu pn. „Działania energooszczędne realizowane w 
budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego” w ramach programu 
priorytetowego NFOŚiGW – System Zielonych Inwestycji (GIS) 
3. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
 
Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 2 
- uchwała nr 143/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Działania 
energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu 
Złotowskiego” w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW – System Zielonych 
Inwestycji (GIS) (zał nr 2) przedstawił Burmistrz. Na początku poinformował o zmianie w 
tytule uchwały a następnie poinformował o wynikach rozmów ze Starostą w sprawie wejścia 
w projekt termomodernizacji budynków oświatowych. Burmistrz poinformował o złym stanie 
technicznym szkół i przedszkola i braku środków w budŜecie na większe remonty. Podjęto 
rozmowy w sprawie termomodernizacji budynków oświatowych. WyraŜono wolę 
uczestniczenia w projekcie razem ze starostwem i kilkoma gminami powiatu złotowskiego. 
Niestety niezbędną dokumentację udało się zgromadzić tylko starostwu, Okonkowi i nam. 
Podpisane zostało porozumienie o wejściu w projekt. Wytypowano 4 obiekty: szkoła 
podstawowa w Jastrowiu, gimnazjum w Jastrowiu przedszkole w Jastrowiu oraz szkoła w 
Sypniewie. Wykonano audyty tych budynków. Audyt zawiera ocenę energetyczną budynku i 
jest kosztorysem. Następnie Burmistrz powiedział o sposobach ogrzewania wymienionych 
budynków i pracach energooszczędnych jakie w nich naleŜy wykonać. Dodatkowo w 
gimnazjum potrzebna jest zgoda konserwatora zabytków na wykonanie takich prac. 
Następnie Burmistrz przedstawił jak projekt będzie przedstawiał się w liczbach: 
koszt całego projektu to : 11 312.269zł 
koszt powiatu to: 7 400.000zł 
koszt Okonka to: 1 700.000zł 
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Nasz koszt to:      2 112.269zł 
10% wynosi udział własny a 30% wynosi dotacja. 60% to kredyt na preferencyjnych 
warunkach. 
30% dotacji to kwota: 633.680zł wcześniej wykonano prace termomodernizacyjne na kwotę: 
26.600zł. 
Razem z 30% dotacją to kwota: 660.280zł 
Całość projektu to: 2 112.269zł 
30% dotacji to:          660.280zł 
60% kredytu to:      1 267.361zł 
 nasz udział to:          184.628zł 
Ceny w przetargach mogą być inne. Te kwoty są z audytu. W rzeczywistości moŜe się 
okazać, Ŝe w przetargach uzyskano 1 7000.000zł-1 800.000zł. Powiat złotowski juŜ podjął 
uchwałę i Okonek teŜ. Realizacja projektu to cały 2013 rok do czerwca 2014 roku. 
Jeszcze niewiadomo czy projekt zostanie przyjęty ale z wyliczeń widać, Ŝe gminę stać na to 
aby w projekt wejść. Program nie jest nowy, powiat wałecki juŜ dawno z niego skorzystał. 
Środki pochodzą z WFOŚiGW. Projekt prowadzi firma z Warszawy i musi on zostać złoŜony 
do końca września. Na zakończenie Burmistrz poprosił o przyjęcie uchwały. 
Radny Szlenkier zapytał czy kredyt zbytnio nie obciąŜy budŜetu gminy. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe kredyt zostanie rozłoŜony na 15 lat i nie będzie obciąŜeniem 
dla budŜetu. Stać gminę na jego spłatę. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy te 10% naszego udziału musi być wykazane w 
budŜecie. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe całe zadanie musi być wykazane w budŜecie i muszą być 
wskazane źródła finansowania. 
Radny Ludwisiak zapytał czy wiadomo juŜ jakie środki do wykorzystania będą w budŜecie na 
2013 rok. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jeszcze nie wiadomo. Muszą być przyjęte uchwały podatkowe 
oraz państwo musi wskazać wskaźniki do budŜetu. Dopiero wtedy będzie konstruowany 
budŜet. Poinformował takŜe, Ŝe zamierza podwyŜszyć stawki podatkowe o 3,5% podobnie jak 
inne gminy w powiecie. 
Radny Gawluk zapytał czy projekt byłby rozpoczęty w przyszłym roku i czy wszystkie 
budynki razem byłyby remontowane. 
W tym miejscu radni podjęli dyskusję w temacie realizacji i finansowania projektu 
termomodernizacji budynków oświatowych. 
Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący poprosił radnego sekretarza o przeczytanie 
uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 142/2012 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok (zał nr 3) 
przedstawiła pani Skarbnik: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                           15.000 zł 
   w tym: 
1.Dochody własne      o kwotę        15.000 zł 
    w tym: 
    ● Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności  
       za obiady 
 II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     234.893 zł 
       w tym: 

1. Transport i łączność     o kwotę       10.000 zł 
    ● bieŜące utrzymanie dróg           



 3 

 
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
    przeciwpoŜarowa     o kwotę       40.000 zł 
    ● StraŜ Miejska  opłaty za usługi pocztowe 
 
3. Oświata i wychowanie     o kwotę     147.630 zł  
    ● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu   kwota  51.870 zł 
    ● Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu kwota    8.020 zł  
    ● Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie  kwota  44.070 zł 
    ● Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy  kwota  21.930 zł 
    ● Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu  kwota  21.740 zł 
      

      4. Pomoc społeczna     o kwotę       13.300 zł 
          ● Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
       
      5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę       12.480 zł 
         ● Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury  kwota  11.500 zł 
         ● Dotacja podmiotowa dla Biblioteki   kwota       980 zł 
 
      6. Kultura fizyczna     o kwotę       11.483 zł 
          ● Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu   kwota       393 zł 
          ● Ośrodek Kultury w Jastrowiu   kwota  11.090 zł 
            w tym: naprawa centrali klimatyzacji na hali widowiskowo-sportowej 10.000 zł 
 W tym miejscu Burmistrz dodał, Ŝe klimatyzacja jest połączona z ogrzewaniem hali i trzeba 
juŜ pomyśleć o remoncie hali 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę     210.953 zł 
       w tym: 
      1. Działalność usługowa     o kwotę       10.000 zł 

    ●Opracowania geodezyjne i kartograficzne 
 
2. RóŜne rozliczenia     o kwotę     199.500 zł            

          Rezerwy po zmianach stanowią: 
            - rezerwa ogólna o kwotę    40.326 zł  

- rezerwa celowa o kwotę  350.500 zł 
 w tym: 

   • z zakresu zarządzania kryzysowego    kwota   79.000 zł 
• poręczenie części  gwarancji bankowej  dla Fundacji Lokalna  
Grupa Działania-Naszyjnik Północy z  siedzibą w Debrznie kwota   26.235 zł 

 • na wynagrodzenia      kwota 245.265 zł 
 
3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę         1.060 zł 
   ● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu zwiększenie  kwota  340 zł 
   ● Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu  zmniejszenie kwota         1.400 zł  
 

      4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę            393 zł  
          ●Opłaty przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska 
 
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę          4.000 zł 
      w tym: 
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    1. Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji  
        oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy  
        Powiatowej Policji w Złotowie    o kwotę          4.000 zł 
 W tym miejscu Burmistrz poinformował, Ŝe Komenda Powiatowa Policji ma szansę kupić 
samochód ale musi mieć środki własne. Samorządy muszą zebrać na ten cel 15tys. Powiat i 
Okonek juŜ uchwały podjęły. Wspólnie ustalono taki udział. Samorządy zawsze 
partycypowały w kosztach zakupu sprzętu dla policji. Pojazd będzie wykorzystany takŜe na 
potrzeby naszego komisariatu. Tak naprawdę to policja zarobiła na ten samochód poniewaŜ 
razem ze straŜą miejską jest na kontrolach prędkości a wpływy z mandatów idą do kasy 
urzędu. 
V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę        12.940 zł 
   w tym: 
1. Zakup programu e-mandat     o kwotę          6.200 zł 
2.Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym  
   w Jastrowiu       o kwotę          6.740 zł 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący przeczytał zaproszenie na ślub radnego Kruszyńskiego i radnej Ciołek a 
następnie pisma Pana Henryka Cybulskiego kierowane do Burmistrza i do wiadomości 
radnych (zał nr 4). 
Burmistrz wyjaśnił radnym o wydzierŜawienie lub sprzedaŜ, których działek Panu 
Cybulskiemu chodziło. W 2002 roku dzierŜawione działki w studium planu 
zagospodarowania przestrzennego były zapisane jako tereny rolnicze. W 2007 roku został 
uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego i działki zmieniły status. W planie część 
terenu jest przeznaczona na budownictwo mieszkaniowo-usługowe, część to tereny cmentarzy 
i część to tereny lasów i gruntów leśnych do zalesienia. Jest pomysł podzielenia tych działek i 
wystawienia na przetarg i stąd decyzja o odmowie sprzedaŜy lub dalszej dzierŜawy tych 
działek. Do drugiego pisma Pana Cybulskiego Burmistrz nie chciał się odnosić. UwaŜa, Ŝe 
Pan Cybulski pisząc, iŜ rada odebrała mu kompetencje co do decyzji nie zna prawa. Zgodnie z 
ustawą o gospodarce nieruchomościami to Burmistrz gospodaruje zasobem gminnym. 
Z Burmistrzem nie zgodził się radny Kruszyński, który uwaŜa, Ŝe rada jest w takim 
przypadku organem do odpowiedzi w temacie dzierŜawy lub sprzedaŜy gruntów zgodnie z 
wcześniej podjętą uchwałą. Poprosił aby skoro wpłynęła prośba mieszkańca o sprzedaŜ lub 
dzierŜawę gruntów przygotować stosowną uchwałę i zgodnie z przepisami radni ją przyjmą 
bądź odrzucą. 
Burmistrz upewniał się czy jeŜeli wpływa do niego pismo o sprzedaŜ lub dzierŜawę gruntów 
powyŜej 10 lat to tylko rada decyduje czy moŜna sprzedać lub wydzierŜawić. 
Radny Kruszyński odpowiedział, Ŝe tak rozumie przepisy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jednak radny się myli bo to Burmistrz jest organem 
wykonawczym i bez jego zgody i bez zgody radnych nie ma moŜliwości kupna lub 
dzierŜawy. Po podjęciu uchwały myślał, Ŝe wszystko jest jasne jednak teraz przekonuje się, Ŝe 
radni nie wszystko zrozumieli. Opinia prawnika zostanie przygotowana na piśmie w sprawie 
zmian gruntów rolnych, jednak pewnych zmian powrotu do stanu poprzedniego nie moŜna 
wprowadzić. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe według jego wiedzy dokonać sprzedaŜy czy dzierŜawy 
rada moŜe na wniosek Burmistrza. 
Burmistrz powiedział, Ŝe nie moŜna dowolnie interpretować ustawy, rada bez zgody organu 
wykonawczego nie moŜe podjąć uchwały dotyczącej sprzedaŜy lub dzierŜawy gruntów.  
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Radny nie moŜe zmusić Burmistrza aby wyraził wolę czy chce sprzedać grunt czy 
wydzierŜawić. 
Radni podjęli dyskusję w temacie dzierŜawy lub sprzedaŜy gruntów dla Pana Cybulskiego. 
Pan Przewodniczący kończąc dyskusję poinformował, Ŝe przeczytał pisma Pana Cybulskiego 
poniewaŜ rada dostała je do wiadomości. 
Następnie Pan Przewodniczący poinformował radnych o zaskarŜeniu do WSA w Poznaniu 
przez prokuraturę złotowską uchwały nr 50/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
30.06.2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie. Wyrokiem WSA stwierdził niewaŜność § 7 
uchwały w części obejmującej słowa „i ma zastosowanie do opłat naleŜnych od dnia 1 
września 2011r.” (zał nr 5) 
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe uchwały w tym temacie wprowadzały kontrowersje wśród rodziców. 
Rodzice zwracali się do nadzoru wojewody o stwierdzenie niewaŜności uchwały. Nasza 
uchwała podjęta została w terminie jednak jest ona publikatoryjna i późno została 
opublikowana. Stąd te problemy z opłatami. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe radny Ludwisiak złoŜył interpelację w sprawie 
przedstawienia kosztów powołania i funkcjonowania straŜy miejskiej. Informacja w tym 
temacie dotarła do biura rady i radni otrzymają ją w najbliŜszym czasie. 
Burmistrz poinformował, Ŝe w sprawozdaniu z wykonania budŜetu za I półrocze 2012 roku 
jest mała kwota w przychodach straŜy miejskiej. Spowodowane jest to tym, Ŝe fotoradar 
dopiero zaczął  pracować  na siebie. W sprawozdaniu straŜy miejskiej kwoty są juŜ zupełnie 
inne. 
Z-ca Burmistrza zaprosił chętnych do wzięcia udziału w I Turnieju o Puchar Burmistrza w 
grze w szachy. 
Burmistrz poinformował, Ŝe został juŜ rozstrzygnięty przetarg na inwestycję na ul. Wojska 
Polskiego. Inwestycja ma zostać wykonana za 175tys. Oznacza to, Ŝe nasz udział będzie 
zerowy. Wygrała firma ze Złotowa i prace maja się rozpocząć w październiku i zakończyć 30 
listopada 2012r. 
Radny Gawluk zapytał czy skoro zostaje nasze 25tys. niewykorzystane to czy nie moŜna 
wykonać chodnika na kawałku od amfiteatru do Biedronki. 
Burmistrz odpowiedział, ze nie wystarczy na to środków, poniewaŜ chciałby aby zrobione to 
było porządnie i powiedział o szczegółach takiej inwestycji. 
Radna Harbuzińska-Turek zwróciła uwagę na znaki drogowe na skrzyŜowaniu ulic 1 Maja i 
Poniatowskiego. 
Radny Gawluk powiedział o nienamalowanych pasach na ul. Konopnickiej i Poniatowskiego 
a radna Kazberuk kolejny raz zwracała uwagę na klapy od studzienek na ul. śymierskiego. 
Prosiła aby skutecznie sprawę z GDDKiA  załatwić. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe sprawa jest zgłoszona do GDDKiA jednak nie moŜna jej 
wyegzekwować. 
Radny Ludwisiak chciał się ustosunkować do słów jakie padły na ostatniej sesji w sprawie 
ograniczenia moŜliwości dla rolników. W związku z tym, Ŝe jest to spotkanie robocze chciał 
radnych zainteresować pewnymi kwestiami i miał nadzieję, Ŝe radni na koniec wyciągnął 
wnioski. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe na następnej sesji czy komisji ma być przedstawiona 
opinia prawna i projekt uchwały i wtedy będzie czas przeznaczony na dyskusję w tym 
temacie. Dalej Pan Przewodniczący sugerował radnemu aby rozdał radnym materiały w tym 
temacie jeŜeli takie posiada ale radny wolał sam zająć się tematem i wyłoŜyć radnym swoje 
racje oraz pokazać jak wygląda gospodarka gruntami rolnymi w innych gminach. 
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Burmistrz powiedział, Ŝe temat ten chce przedstawić na posiedzeniach komisji, będzie 
przygotowana opinia prawna a ta sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym po to aby 
uchwalić potrzebne do dofinansowania uchwały. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe sprawa radnego Ludwisiaka przekracza zakres 
wolnych wniosków. 
Radny Kruszyński złoŜył wniosek do przegłosowania czy radni chcą wysłuchać co radny 
Ludwisiak ma do powiedzenia czy przełoŜyć temat do następnego posiedzenia. 
Głosowanie: 
Za                       -4 
Przeciw             - 8 
Wstrzymało się -2 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe temat zostanie omówiony na posiedzeniu komisji, 
następnie stwierdził, Ŝe porządek XXIII sesji nadzwyczajnej został wyczerpany i zamknął 
posiedzenie. 
 
Protokółowała 
Katarzyna Jędrzejczak 

 
 
 
 


