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Protokół nr XXIV  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 25 października  2012r. w godzinach 1600-1830 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz i rady Stapiński ) 
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 
-  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 Annę Ośka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad informując, Ŝe zmienił się w stosunku do 
tego jaki radni otrzymali na zaproszeniach: 

1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za I półrocze 2012r. 
4. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych 
5. Omówienie uchwał w sprawie: 

            - stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu. 
            - ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy 
poŜarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym 
przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę 
            - ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości 
            - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
            - obniŜenia średniej ceny skupu  Ŝyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 
rok 2013. 
           - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta  Jastrowie na lata 2012 - 
2028  
           - zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok 
           - zmieniająca uchwałę Nr 81/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2011r. w 
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 
           - darowizny  nieruchomości wchodzących w skład zasobu  mienia           
komunalnego  Gminy i Miasta Jastrowie  

6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
 
Radni zmieniony porządek przyjęli jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
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Pan Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe w dniu 11.11.2012r. o godzinie 1100 w 
Kościele w Sypniewie będzie odprawiona msza za ojczyznę i serdecznie zaprasza do 
uczestnictwa wszystkich chętnych. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) a następnie 
poinformował o aktualizacji opłat za wieczyste uŜytkowanie. Aktualizacji opłaty rocznej 
dokonuje się z urzędu albo na wniosek uŜytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, 
na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego. 
MoŜe być ona dokonywana nie częściej niŜ raz na trzy lata i tylko pod warunkiem, Ŝe wartość 
nieruchomości uległa zmianie. DuŜe podwyŜki opłaty podlegają rozłoŜeniu w czasie. Gdy 
zmienia się wartość nieruchomości to zmianie podlegać powinna takŜe wysokość opłaty 
rocznej. Do tego słuŜy właśnie procedura aktualizacji opłat. By złagodzić skutki takiej 
aktualizacji ustawodawca nakazał rozkładać drastyczne podwyŜki w czasie – o określoną 
wartość kaŜdego roku przez 3 lata. Tak więc zawsze, gdy nowa wysokość opłaty rocznej 
przewyŜszać będzie dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, uŜytkownik 
wieczysty będzie wnosił opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności 
dotychczasowej opłaty rocznej – w pierwszym roku po aktualizacji. Pozostała nadwyŜka 
będzie zaś rozkładana na dwie równe części, które powiększą opłatę roczną w następnych 
dwóch latach. W wyniku tych zabiegów opłata roczna dopiero w trzecim roku od aktualizacji 
osiągnie wysokość wynikającą z tej aktualizacji. 
Aktualizacją opłat za wieczyste uŜytkowanie gruntu zostały w 2012 r. objęte ulice: 
śymierskiego (64 działki) i Kieniewicza (26 działek). Wysokość dotychczasowych opłat za 
wieczyste uŜytkowanie gruntu kształtowała się w większości przypadków na wycenach z 
1995 i 1996 roku. W kolejnych latach planowane są aktualizacje następnych ulic. 
Następnie Burmistrz poinformował zebranych o propozycjach zmian jakie szykowane są w 
ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego oraz zmianie niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą publicznego 
zasobu mieszkaniowego. 
Na zakończenie poprosił radnych aby przedstawione informacje przekazali mieszkańcom aby 
byli świadomi nadchodzących zmian. 
 
Ad. 3 
Pani Skarbnik przedstawiła w formie prezentacji sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy i 
Miasta Jastrowie za I półrocze 2012r. (zał nr 3) a Pan Przewodniczący dodał, Ŝe sprawozdanie 
szczegółowo zostało omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie (12 głosami- niegłosował radny Kruszyński) 
 
Ad. 4  
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe wszyscy radni oświadczenia  złoŜyli w terminie i 
zostały one przesłane do Urzędu Skarbowego w Złotowie. Od Wojewody natomiast przyszła 
informacja, Ŝe w oświadczeniach Burmistrza i Pana Przewodniczącego nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 
Ad. 5 
- uchwała nr 144/2012 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2013r. dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej  w Jastrowiu (zał nr 4) przeczytała radna sekretarz a Pan 
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Przewodniczący dodał, Ŝe projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
Pan Przewodniczący oddał głos Przewodniczącej Rady Powiatu Pani Jadwidze Harbuzińskiej-
Turek, która powiedziała, Ŝe współpraca z Jastrowiem układa się coraz lepiej i jest niezbędna 
poniewaŜ coraz więcej zadań spada na samorządy. Podziękowała Burmistrzowi za 
przystąpienie do programu termomodernizacji. Powiat będzie realizował projekt 
termomodernizacji na ponad 3mln i z tego 2,5mln powiat chce przeznaczyć na 
termomodernizację budynku B w ZST w Jastrowiu, w którym będzie się mieścił MOW dla 
chłopców. Powstaną nowe miejsca pracy a wielu nauczycieli dokształca się aby móc prowadzić 
zajęcia w MOWie. 200tys. powiat chce takŜe przeznaczyć dla Jastrowia a na jaki cel to juŜ 
będzie decyzja Burmistrza.  Lepiej układa się takŜe współpraca gminy z Powiatowym 
Zarządem Dróg. Obecny Dyrektor szybko reaguje na sygnały. Po zgłoszeniu problemu przez 
Panią sołtys Samborska droga do Samborska została poprawiona. Poprawiana jest droga 
między Sypniewem i Szwecją. W przyszłym roku powiat planuje wykonanie nawierzchni drogi 
do Sypniewka, jest pomysł aby pozyskać środki z funduszu ochrony gruntów rolnych. Powiat 
takŜe we współpracy z gminą chce robić chodniki wzdłuŜ drogi powiatowej. Powiat da 
materiał, PUP da pracowników a gmina zajęłaby się organizacją prac. Po rozmowach z 
Burmistrzem ustalono, Ŝe najpierw byłyby robione chodniki w Nadarzycach, zatoka w 
Sypniewie. Pani Przewodnicząca poinformowała, Ŝe w najbliŜszym czasie odbędzie się 
spotkanie z Wójtami i Burmistrzami aby zakresy prac ustalić. Na zakończenie poprosiła o 
przychylność radnych aby w budŜecie na 2013 rok zarezerwować jakąś kwotę na wspólne 
przedsięwzięcia z powiatem. 
 
- uchwała nr 145/2012 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla 
członków ochotniczych straŜy poŜarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę  (zał nr 5)  
przeczytała radna sekretarz a Pan Przewodniczący dodał, Ŝe projekt uchwały został omówiony 
na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      – 9 
Przeciw               -2 
Wstrzymało się – 2 
 
- uchwała nr 146/2012 w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 
nieruchomości (zał nr 6) Pan Przewodniczący zapytał czy są propozycje zmian stawek 
przedstawionych w projekcie. Propozycji nie było więc przeczytał wysokości niektórych 
stawek podatków i poinformował, Ŝe stawki w stosunku do ubiegłorocznych wzrosły o 3,5%. 
Burmistrz poinformował, Ŝe w innych gminach stawki podatków wzrastają średnio od 4-10% 
w takich wysokościach burmistrzowie zaproponowali podwyŜkę. 
Głosowanie: 
Za                      – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się  – 2 
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- uchwała nr 147/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych (zał nr 7) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe stawki podniesiono średnio 
o 3,5%. Radna Sekretarz przeczytała uchwałę. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      – 12 
Przeciw               -1 
Wstrzymało się – 0 
 
- uchwała nr 148/2012 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta jako podstawy do 
obliczenia podatku rolnego na rok 2013 (zał nr 8) Burmistrz poinformował, Ŝe na wspólnym 
posiedzeniu komisji nie były znane stawki z komunikatu GUS. Komunikat został ogłoszony 
19.10.2012r. i stawka wynosi 75,86zł za td. Na komisji padły wnioski aby przedstawić 
argumentację za obniŜeniem średniej ceny skupu Ŝyta. Proponuje więc obniŜenie do 70zł/td 
dlatego, Ŝe w styczniu i lutym wymarzły zboŜa ozime. Była powołana komisja badająca 
straty. Rolnicy uprawy mieli zaorać i posiać zboŜa jare lub kukurydzę. W związku z tym 
ponieśli dodatkowe koszty. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych zwrócił się do 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej o wyraŜenie opinii o obniŜce cen skupu. Wojewódzka Izba 
Rolnicza wyraziła pozytywna opinię. Na zakończenie Burmistrz poinformował, Ŝe w innych 
gminach powiatu według wiedzy jaką posiada stawka nie będzie obniŜana a w Krajence 
zaproponuje Burmistrz stawkę 72zł/dt. Chce aby radni mieli świadomość, Ŝe w subwencji 
jaką państwo przekazuje liczone są stawki maksymalne i dlatego udzielając ulg rezygnujemy 
z dochodów własnych. Poprosił więc aby radni przyjęli zaproponowaną stawkę. 
Radny Ludwisiak przypomniał, Ŝe w ubiegłym roku stawka wynosiła 59zł i poprosił aby 
tegoroczną stawkę podnieść tak jak inne podatki o 3,5% czyli do 61,06zł. 
Z Burmistrzem nie zgodził się radny Kruszyński twierdząc, Ŝe wcale nie obniŜamy podatku a 
o 11zł w stosunku do roku ubiegłego podnosimy. Zaproponował o podniesienie o 5%. 
Pan Przewodniczący przypomniał radnemu, Ŝe rada moŜe podjąć uchwałę w sprawie 
obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta. 
Radny Kruszyński jednak nie zgadzał się z Przewodniczącym i proponował podniesienie 
stawki w stosunku do ubiegłorocznej. 
W tym miejscu radny Kruszyński dyskutował z Panem Przewodniczącym w sprawach treści 
uchwały. 
Radny Bzowski powiedział, Ŝe trzeba zaproponować taką stawkę, Ŝeby budŜet gminy nie 
ucierpiał ale Ŝeby rolnicy takŜe byli zadowoleni. Nie chce jednak proponować konkretnej 
kwoty. Na chwilę obecną zaproponowano stawki 61zł i 70zł. Zaproponował aby na podstawie 
głosowania ustalić stawkę, która będzie satysfakcjonująca. 
Radny Gawluk zaproponował aby głosować stawkę 65zł. 
Pan Dzbuk Prezes Rolsamu Samborsko właściciel wielu hektarów gruntów rolnych poprosił 
po dłuŜszej argumentacji aby utrzymać ubiegłoroczną stawkę. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe rozumie doskonale przedstawiciela rolników ale GUS 
cenę wziął ze średniej stawki ceny zboŜa i dlatego trzeba to rozwaŜyć. 
O godzinie 1715 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o 1730. 
Radny Cielas zapytał jakie są wpływy do budŜetu z tytułu podatku rolnego. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe przy stawce 59zł jest to 580tys. a przy stawce 70zł byłoby to 
690tys. 
Burmistrz dodał, Ŝe ziemia V i VI klasy zwolniona jest z podatku. 
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Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe zaproponowano trzy stawki: 61,06zł przez radnego 
Ludwisiaka, 65zł przez radnego Gawluka i 70zł przez Burmistrza po czym zarządził 
głosowanie. 
Głosowanie za stawką 61,06zł 
Za -1 
 
Głosowanie za stawką 65zł 
Za – 12 
Po głosowaniu Pan Przewodniczący przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      – 10 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się –  3 
 
- uchwała nr 149/2012 w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
i Miasta Jastrowie na lata 2012-2028 (zał nr 9) przestawiła Pani Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 150/2012 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok (zał nr 10) 
przedstawiła pani Skarbnik 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         147.890 zł 
   w tym: 
 1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę      127.422 zł 
 Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.390.2012.3 z dnia 19.10.2012r. zwiększenie 
planu  dotacji celowej  w rozdziale 01095 o kwotę 127.422 zł z przeznaczeniem na zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w 
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.  
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
       realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        11.638 zł 
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3111-366.2012.3 z dnia 09.10.2012r. 

dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika 
socjalnego realizującego pracę w środowisku kwota 11.371 zł 

● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3111-341.2012.3 z dnia 21.09.2012r. 
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 
2012r do spraw awansu zawodowego nauczycieli kwota 267 zł 

3. Dochody własne      o kwotę          8.830 zł 
●Wniosek Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu o zwiększenie dochodów o kwotę 2.630 zł, 
●Wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie o zwiększenie dochodów o kwotę 
6.200 zł, 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      154.890 zł 
       w tym: 
      1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę     127.422 zł 
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zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w 
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. 

2. Administracja publiczna    o kwotę         6.617 zł 
Promocja jednostki samorządu terytorialnego  
3. Oświata i wychowanie     o kwotę         9.480 zł  
Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu – zakup materiałów do przeprowadzenia 
 prac remontowych po zalaniu kwota 2.480 zł,     
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Jastrowiu zwiększenie o kwotę 3.000 zł, 
Dowóz dziecka z Nadarzyc do Przedszkola w Szczecinku i koszty pobytu kwota 4.000 zł 
 4. Pomoc społeczna     o kwotę       11.371 zł 

      Wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego 
realizującego pracę w środowisku kwota 11.371 zł 

 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę       11.648 zł 
       w tym: 
      1. Ochrona zdrowia     o kwotę         4.648 zł 
       Przeniesienie wydatków bieŜących na wydatki majątkowe 
 
      2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę         7.000 zł 
     Schroniska dla zwierząt  
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę          4.648 zł 
      w tym: 
    1. Zakup urządzenia sportowego - piłkarzyki  o kwotę          4.648 zł 
Zakup urządzenia z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone dla dzieci 
ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych. 
 
Pan Przewodniczący poprosił aby Pani Skarbnik wytłumaczyła kwotę 4tys - dowóz dziecka z 
Nadarzyc do Przedszkola w Szczecinku i koszty pobytu. 
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe rodzic z Nadarzyc znalazł miejsce dla niepełnosprawnego 
dziecka w przedszkolu w Szczecinku i obowiązkiem gminy jest zapłacić za dowóz dziecka do 
przedszkola a jeŜeli chodzi o koszty pobytu to jeszcze ta kwestia jest wyjaśniana ale 
chcieliśmy mieć na ten cel środki zabezpieczone w budŜecie. 
Radny Kruszyński zapytał o zmniejszenie o 7tys. wydatków bieŜących- schroniska dla 
zwierząt. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe z uwagi na to, Ŝe nasze psy nie przebywają w schronisku środki 
zostały przeniesione na wydatki na niepubliczne przedszkole i na dowóz dziecka do 
przedszkola w Szczecinku. Te 7tys. nie spowoduje, Ŝe zabraknie środków na umieszczenie 
psów w schronisku, jeŜeli będzie taka potrzeba. 
Burmistrz dodał, Ŝe uchwalony gminny program przewidywał wydatek 40tys. na schroniska, 
na usługi weterynaryjne, dokarmianie i inne działania związane z ochroną bezdomnych 
zwierząt. W ubiegłym roku w schronisku w Trzciance było 14 naszych psów, koszt 
utrzymania jednego psa to 8,60zł za dzień. Nawiązano kontakt ze schroniskiem w 
Kołobrzegu, które odebrało wszystkie nasze psy. 
Radny Ludwisiak w tym momencie złoŜył wniosek aby trzymać się porządku obrad. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe Burmistrz uzasadnia zmniejszenie kwoty na 
schroniska. 
Burmistrz dokończył, Ŝe z zaplanowanych 40tys. do tej pory wydatkowano 10tys. Więc 
przesunięcie 7tys. nie będzie miało wpływu. StraŜ Miejska zgłoszenie bezdomnego 
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zwierzęcia analizuje i często okazuje się, Ŝe nie jest to zwierzę bezdomne. TakŜe po kontroli 
dokarmiania bezdomnych kotów zanotowano spadek wydatków na ten cel o 50%. 
Więcej pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 151/2012 zmieniająca uchwałę Nr 81/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
29.12.2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok (zał nr 11) Pan 
Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 152/2012 w sprawie darowizny  nieruchomości wchodzących w skład zasobu  
mienia   komunalnego  Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 12) przedstawił Burmistrz 
informując, Ŝe dotyczy to dróg leśnych w Sypniewie Kolonii. Wyjaśnił dokładnie w którym 
miejscu znajdują się drogi i powiedział, Ŝe przeplatają się one z drogami naleŜącymi do 
Nadleśnictwa. Są one w fatalnym stanie, problem stanowi dojechanie karetki pogotowia. Z 
dróg korzystał transport leśny, który przyczyniał się do ich niszczenia. Po rozmowach z 
Nadleśnictwem powstał pomysł aby wyremontować te drogi. Aby Nadleśnictwo mogło 
pozyskać fundusze na remont musi być zarządcą tych dróg. W tym roku Nadleśnictwo juŜ 
wyremontowało kawałek drogi a resztę wyremontuje w przyszłym roku. Z Nadleśnictwem 
będzie zawarte porozumienie, Ŝe do zabudowań swobodnie będzie dostępny dojazd. 
Radna sekretarz przeczytała uchwałę.  
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
Ad. 6 

                     Pan Przewodniczący kolejny raz zaprosił zebranych do uczestnictwa we mszy świętej, która 
zostanie odprawiona 11.11.2012r. o godzinie 1100 w Sypniewie. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy na wysokości Pani Notariusz pozostanie przejście dla 
pieszych. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe z ustaleń z wykonawcą remontu wynika, Ŝe chodnik będzie się 
kończył na szczycie budynku Pani Notariusz, przejście więc zostanie. 
Radna Ośka poinformowała, Ŝe razem z pracownicą MGOPS kontrolowała jakość obiadów 
dostarczanych do szkoły podstawowej. Obiady są ciepłe i wydawane o czasie. Trafiły na 
dobry zestaw obiadowy, jednak po rozmowie z Panią wydającą obiady stwierdzono, Ŝe zupy 
są nierozpoznawalne. Jedynie z jadłospisu moŜna dowiedzieć się jaka to jest zupa. Kierownik 
MGOPS obiecał, Ŝe podejmie działania w sprawie poprawy jakości obiadów. 
Radny Kruszyński w nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrza w sprawie schroniska dla 
zwierząt przypomniał, Ŝe jest społecznym inspektorem TOZ i sprawuje kontrolę odnośnie 
dbania o zwierzęta. Następnie w sprawie oznaczenia przejścia dla pieszych na ul. 
śymierskiego światłami stwierdził, Ŝe nie spełnia swojego zadania poniewaŜ oślepia 
kierowców. Poprosił takŜe o kontynuację wycinki drzew przy przejściu dla pieszych na 
wysokości poczty. Kolejna sprawa jaką poruszył radny Kruszyński to odbieranie od 
mieszkańców odpadów wielkogabarytowych. Kiedy Burmistrzem był Pan Sikora co jakiś 
czas była organizowana bezpłatna zbiórka takich sprzętów. Teraz ZECIUK pobiera opłatę 
70zł/m³ i obawia się, Ŝe z tego powodu powstaną dzikie wysypiska. Na zakończenie 
przypomniał Burmistrzowi o zapytaniu jakie zadał odnośnie pani Dyrektor ZSS w Sypniewie 
i poprosił o odpowiedź na piśmie. 
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Burmistrz przekazał radnemu materiały i poprosił aby się z nimi zapoznał i wtedy udzieli 
odpowiedzi na pytanie odnośnie Pani Dyrektor. 
W temacie wycinki drzew powiedział, Ŝe na ostatniej komisji zaproponował zaproszenie na 
sesję przedstawiciela GDDKiA. Są czynione starania o wycięcie drzew, jest juŜ dawno 
wydane pozwolenie a GDDKiA twierdzi, Ŝe organizuje przetargi na wycięcie drzew a tak w 
ogóle cięŜko się z nimi dogadać.  
W sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych to pytanie do Prezesa ZECIUK, w tej 
chwili prowadzona będzie zbiórka elektrośmieci. 
Prezes Białas odpowiedział, Ŝe pobierana jest opłata od odpadów wielkogabarytowych, 
jednak ludzie nie dostarczają mebli w całości a deski i inne elementy, które moŜna 
wykorzystać zabierają a dostarczają tylko fragmenty. Wielkogabaryty będą zbierane akcyjnie 
jednak ZECIUK będzie faktury wstawiał na gminę. 
Burmistrz dodał, Ŝe jutro jedzie do Piły na spotkanie Związku Międzygminnego i będzie tam 
mowa o finansach w związku z ustawą śmieciową, o których do tej pory niewiele było 
wiadomo. 
Z-ca Burmistrza poinformował, Ŝe barierka przy szkole podstawowej zostanie odmalowana 
natomiast w sprawie niezdrowej Ŝywności była przeprowadzona rozmowa z Dyrektorem i 
problem jest tylko w szkole podstawowej poniewaŜ w innych szkołach nie ma sklepików. 
Radny Bzowski zapytał o eternit, który juŜ został zdjęty z budynku i jest składowany, czy 
moŜna starać się o refundację. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe finansuje te sprawy powiat i tam naleŜy zgłaszać się po 
informacje. 
Pani Sołtys Samborska poprosiła w imieniu innych sołtysów aby nie musieli spisywać psów 
poniewaŜ z tego powodu są źle postrzegani przez mieszkańców. W mieście takie akcje nie są 
prowadzone i ona prosi aby na wsiach było tak samo jak w mieście. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe dotychczasowe przychody z podatków od posiadania psa 
wynosiły około 6-7tys. a w tym roku wpłynęło juŜ 11tys. i widać z tego, Ŝe działania StraŜy 
Miejskiej równieŜ w mieście przyczyniły się do tego, Ŝe ludzie podatek płacą  i środki te 
moŜna przeznaczyć na walkę z bezdomnością zwierząt.  
Radna Łabuzińska-Turek w sprawie studzienki kanalizacyjnej na ul. Wojska Polskiego 
zapytała czy Burmistrz widzi moŜliwość naprawienia. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe studzienka jest własnością telekomunikacji i znajduje się w pasie 
drogi wojewódzkiej. Mimo kilkunastu monitów ze strony gminy efektów nie widać. 
Postanowiono więc wystawić ostateczne wezwanie i powiadomiono nadzór budowlany. 
Pan redaktor Koenig w imieniu swojego kolegi Ryszarda Mikietyńskiego, który został 
delegowany w inne miejsce poŜegnał się z obecnymi i podziękował za współpracę. 
 
O godzinie 1830 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XXIV sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


