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Protokół nr XXIX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 21 lutego 2013r. 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 
-  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 Władysława Cielasa 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. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

           - ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia realizowane w 
ośrodku wsparcia: Dziennym Domu Pomocy Społecznej  funkcjonującym w strukturach 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
           - wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
           - wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
           - upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jastrowiu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym 
           - zbycia nieruchomości rolnej. 
           - wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość. 
           - zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok 

4. 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 30.01.2013 i 12.02.2013r. uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku 
Międzygminnego PRGOK. Podjęte zostały uchwały odnośnie stawek śmieciowych. 
Obowiązywać będą od 1.07.2013r. i wyglądają następująco: 
Stawka podstawowa bez segregacji śmieci -15zł/osobę miesięcznie 
Stawka podstawowa z segregacją śmieci – 10zł/ osobę miesięcznie. 
Segregacja to papier, szkło, plastik i biodegradowalne. 
Stawki te dotyczą nieruchomości zamieszkałych, mogą to być nieruchomości wielorodzinne 
jak i jednorodzinne oraz gospodarstwa rolne. W Trybunale Konstytucyjnym spółdzielnie 
mieszkaniowe złoŜyły wniosek, w którym domagają się innego traktowania. 
Natomiast za nieruchomości niezamieszkałe czyli sklepy, przedszkola, biura opłaty wynoszą: 
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Za kubeł 120l – 10zł /m-c z segregacją 
Za kubeł 120l – 15zł/m-c bez segregacji 
Za kubeł 240l – 16zł/m-c z segregacją 
Za kubeł 240l – 24zł/m-c bez segregacji 
Za pojemnik 1100l – 100zł/ m-c bez segregacji 
Za pojemnik 1100l – 60zł/m-c z segregacją 
Zarządcy i właściciele będą musieli wyposaŜyć nieruchomości w pojemniki, będzie moŜliwa 
forma dzierŜawy. Burmistrz mówił po raz kolejny o proteście spółdzielni mieszkaniowych 
jednak protest nie ma racji bytu.  
Burmistrz mówił, Ŝe kiedy zostanie ogłoszony przetarg na 15 gmin członków Związku, jeŜeli 
stawka wynikająca z przetargu będzie niŜsza to jest moŜliwe, Ŝe stawka podstawowa zostanie 
obniŜona. Nie będzie to pewnie duŜa obniŜka poniewaŜ w międzyczasie o kilkadziesiąt 
procent wzrosły opłaty za składowanie odpadów na wysypisku, wzrosły teŜ ceny segregacji w 
sortowniach. Marszałek Województwa wskazał w swoim planie do których sortowni z 
jakiego rejonu śmieci naleŜy wozić.  
Burmistrz poinformował, Ŝe niedługo zacznie się duŜa kampania informacyjna prowadzona 
przez Związek. Podjęto teŜ pewne uchwały budŜetowe pozwalające na uruchomienie 
środków. 
Burmistrz poinformował, Ŝe w Związku Krajna nie są podjęte Ŝadne uchwały i Związek nie 
ma zaktualizowanego Statutu, nie jest władny do podejmowania uchwał. Najpierw muszą 
dostosować Statut do obowiązujących przepisów. 
W marcu wszyscy dostaną albo za pośrednictwem gmin albo Związku deklaracje do 
wypełnienia i kaŜdy będzie musiał wskazać liczbę osób stanowiących gospodarstwo domowe 
i od tego zostanie naliczona przez Związek stawka. Windykacja będzie prowadzona równieŜ 
przez Związek. Musieliśmy wpłacić do Związku 170tys. rozłoŜone na 3 raty jako wpisowe a 
później Związek ma się samofinansować. JeŜeli jakieś ulgi będą przysługiwać to przyzna je 
gmina a róŜnice będzie musiała dopłacić do Związku. 
Pan Przewodniczący zapytał o opłaty w domku jednorodzinnym. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe np. 4 osobowa rodzina razy 10zł zapłaci 40zł za miesiąc. Wywóz 
kubła 240l będzie następował raz w tygodniu w sezonie letnim i co drugi tydzień zimą. 
Burmistrz mówił, Ŝe szczegóły są jeszcze do uzgodnienia. Specyfikacja zostanie opracowana 
do przetargu. Im częściej będą wywoŜone śmieci tym więcej trzeba będzie zapłacić. Uchwały 
zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Monitorze Województwa Wielkopolskiego. 
Radny Stapiński poprosił Burmistrza o wyjaśnienie jak się będzie odbywała segregacja 
śmieci. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe segregacja będzie raz w miesiącu odbierana lub dwa razy w 
miesiącu. Zostanie to ustalone przez Zarząd Związku. W samochodach będą przegrody lub 
segreguje się w workach. Regulamin jest bardzo szczegółowy, kaŜdemu radnemu zostanie 
dostarczony ale dopiero po publikacji. 
Pan Przewodniczący zasugerował Burmistrzowi, Ŝe naleŜy zwołać osobną sesję i 
szczegółowo omówić ten temat. 
Radny Ludwisiak zapytał czy Burmistrz wcześniej mówił o wpłacie 170tys. do Związku. 
Burmistrz odpowiedział radnemu, Ŝe jest to kapitał załoŜycielski, jest ogłoszenie o naborze na 
stanowiska pracy, docelowo ma być zatrudnionych 18 osób. Trzeba wszystko przygotować 
tak aby od lipca system mógł ruszyć. 
Radny Ludwisiak zapytał czy gdyby gmina wystąpiła ze Związku to gmina swój wkład 
odzyska. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie. Wszyscy, którzy prowadzili działalność gospodarczą znają 
zasady, Związek będzie obsługiwał około 200tys mieszkańców. 
Radny Cielas zapytał na jakiej podstawie zostały obliczone te ceny. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zrobiona została kalkulacja, podstawową rzeczą są koszty 
funkcjonowania Związku, drugą rzeczą i tu Burmistrz szczegółowo wyjaśnił drogę 
odbieranych śmieci i opłaty z tym związane. NajwaŜniejszą rzeczą, która będzie wpływała na 
koszty jest  cena z przetargu, która nie jest znana. W ustawie jest zapis, Ŝe stawkę moŜna 



 3 

skorygować i jeŜeli stawka będzie niŜsza to zostanie skorygowana. Dalej Burmistrz 
poinformował, Ŝe biuro Związku będzie się mieściło w Pile INWEST PARKU na ul. 
Dąbrowskiego 8, biuro będzie zajmowało prawie 400m. Trwa nabór pracowników i jeŜeli są 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą się zgłaszać. Na zakończenie poprosił aby  
radni nie denerwowali się bo są osoby, które będą płacić mniej. 
W tym miejscu radni podjęli dyskusje w temacie ponoszonych opłat za śmieci. 
Na zakończenie  Burmistrz poprosił o zakończenie dyskusji i obiecał do tematu powrócić np. 
na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe na poruszenie tematu śmieci odpowiedniejsza będzie sesja, 
poniewaŜ jest na sesji więcej osób. 
Radny Ludwisiak zapytał czy wiadomo ile będzie zarabiał Przewodniczący Zarządu i jego 
Zastępca. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe Przewodniczący – 6,8/tys. lub 7tys. a Wiceprzewodniczący  - 
1tys. mniej. 
Burmistrz informował, Ŝe 13.02.2013r. był w Warszawie na spotkaniu w sprawie projektu 
termomodernizacji obiektów uŜyteczności publicznej, w który to projekt wchodzimy z 
powiatem i gminą Okonek. Wstępnie mamy przyznaną dotację a całkowity koszt projektu to 
ponad 2 mln. Prawdopodobnie w marcu będzie podpisana umowa, istniało 
niebezpieczeństwo, Ŝe gmina Okonek z powodów finansowych wycofa się z projektu. 
Ostatecznie Okonek zmniejszył zakres termomodernizacji poprzez zmniejszenie liczby 
obiektów. Burmistrz informował, Ŝe sporządzana jest dokumentacja i istnieje 
niebezpieczeństwo, Ŝe całość projektu będzie musiała być zrobiona w tym roku poniewaŜ 
rozliczenie projektu naleŜy zrobić do końca maja 2014 roku. Remonty w szkołach najlepiej 
jest robić podczas wakacji. Jest jednak moŜliwość wstępnego finansowania ale trzeba się 
liczyć z tym, Ŝe więcej własnych środków trzeba będzie zaangaŜować. Nie wiadomo jakie 
ceny wyjdą w przetargach. Na zakończenie jeszcze raz przypomniał radnym o 
niebezpieczeństwie konieczności wykonania inwestycji w tym roku. 
Następnie Burmistrz poinformował, Ŝe w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod 
kierownictwem ministra Boniego w ramach programu innowacyjna gospodarka i 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu pojawiają się róŜne projekty dotyczące cyfryzacji i 
postępu informatycznego. W styczniu otrzymaliśmy pismo, które nas namawiało do wejścia 
do projektu, poniewaŜ nasza gmina ma wysokie wskaźniki, które wskazują na wysoki stopień 
wykluczenia społecznego. Znaleziono firmę Inteligentne Instalacje, której przedstawiciel Pan 
Michał Banasiak przedstawi załoŜenia projektu. Burmistrz powiedział, Ŝe jego zdaniem 
projekt jest ciekawy, weszlibyśmy w informatyzację osób, które w jakiś sposób są 
wykluczone tzn. mieszkają na terenie wiejskim, są biedne. Gminę projekt kosztowałby tylko 
24tys. a cały koszt projektu to kilka milionów złotych. Następnie Burmistrz poprosił Pana 
Banasiaka o przedstawienie szczegółów projektu. 
Pan Michał Banasiak poinformował, Ŝe reprezentuje spółkę Inteligentne Instalacje i 
przyjechał aby przedstawić projekt Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie Wykluczeniu 
Cyfrowemu. Projekt zakłada dostarczenie internetu oraz sprzętu internetowego dla 
wykluczonych cyfrowo. Do wykluczenia cyfrowego zalicza się: 
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe 
- dzieci i młodzieŜ uczące się, z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 
- osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
- rodziny zastępcze, domy dziecka, samotni rodzice 
- jednostki podległe gminnie np. biblioteki, szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-
wychowawcze 
- osoby z grupy 50+ 
W ramach działania projektu moŜna doprowadzić do tych grup infrastrukturę 
telekomunikacyjną, która będzie naleŜała do gminy, w ramach której będzie dostarczona 
usługa internetowa i sprzęt komputerowy. Działanie to jest finansowane w 100% i oznacza, 
Ŝe  gmina nie musi partycypować w kosztach. Następnie na mapie Pan Banasiak przedstawił 
jak w praktyce wygląda realizacja projektu. Poinformował, Ŝe koszt jaki gmina ponosi to 
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koszt utrzymania tej wybudowanej sieci przez 5 lat. Do wykorzystania na projekty jest 
238mln na 2013 rok. Spółka, w której pracuje od kilku lat działa w ramach wymienionych 
dofinansowań i ma 24 skuteczne wdroŜenia. Na zakończenie poprosił o pytania. 
Burmistrz poprosił aby Pan Banasiak powiedział o wielkości projektu. 
Pan Banasiak odpowiedział, Ŝe aby doprowadzić sieć telekomunikacyjną do wszystkich 
miejscowości potrzeba 6-7mln dofinansowania. 
Sołtys Matusiak powiedział, Ŝe w niektórych wioskach jest internet. 
Pan Banasiak odpowiedział, Ŝe to nie przeszkadza, poniewaŜ będzie wybudowana nowa sieć i 
darmowy do niej dostęp będą mieli wykluczeni cyfrowo. 
Radny Witkowski zapytał czy wybudowana infrastruktura będzie mogła być wykorzystana 
przez osoby nie wykluczone cyfrowo. 
Pan Banasiak odpowiedział, Ŝe przez 5 lat nie będzie mogła być dostępna. Przez ten okres nie 
moŜe świadczyć usług komercyjnych. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy po 5 latach szersze grono mieszkańców będzie mogło 
podłączyć się pod sieć. 
Pan Banasiak odpowiedział, Ŝe gmina na sieci nie moŜe zarabiać ale po tym czasie moŜe 
przekazać sieć operatorowi, który zagwarantuje, Ŝe podtrzyma to działanie dla osób 
wykluczonych a dla pozostałych zastosuje np. promocje. Poinformował, Ŝe przez Jastrowie  
przechodzi wielkopolska sieć szerokoposamowa. Jest to element budowany przez marszałka 
województwa wielkopolskiego. W ramach tej sieci do Jastrowia zostanie dostarczony sygnał 
sieci szkieletowej. Zadaniem gminy będzie rozprowadzenie internetu od gniazdek. 
Pan Przewodniczący zapytał co naleŜy zrobić aby wejść w ten projekt. 
Pan Banasiak odpowiedział, Ŝe najpierw trzeba zbudować koncepcję techniczną, wykonać 
analizę finansową i złoŜyć do 8.03.2013r. wniosek. 
Radny Gawluk zapytał co oznacza 50+. 
Pan Banasiak odpowiedział, Ŝe są to osoby powyŜej 50 roku Ŝycia, które w ramach tego 
działania mogą otrzymać darmowy internet na 5 lat i sprzęt komputerowy. 
Radny Gawluk pytał czy tylko wiek jest brany pod uwagę czy teŜ dochód. 
Pan Banasiak wyjaśnił, Ŝe wiek i dochód, który nie moŜe przekroczyć 800zł/osobę. 
Zastępca Burmistrza przypomniał jak wygląda kryterium dochodowe dla osób korzystających 
z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. 
Radny Gawluk po zapoznaniu się z kryteriami dochodowymi miał wątpliwości odnośnie 
projektu i powiedział, Ŝe uwaŜa, Ŝe niewiele osób z projektu skorzysta. 
Pan Banasiak przypomniał, Ŝe gmina dostaje 6mln za darmo a radni pytają po co to. 
Pan Przewodniczący zapytał Kierownika MGOPS ile rodzin bierze zasiłek rodzinny. 
Kierownik Janusiak odpowiedział, Ŝe około 1000 osób. 
Burmistrz podkreślił, Ŝe załoŜeniem projektu jest to, Ŝeby dotrzeć do środowisk 
najbiedniejszych i przy okazji wymienić sprzęt w szkołach, świetlicach. Na zakończenie 
zapytał czy idea wejścia w ten projekt jest zła. UwaŜa, Ŝe na wioskach wszyscy mają prawo 
mieć internet. 
Pan Przewodniczący zapytał czego Burmistrz oczekuje od radnych. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe chciał poznać zdanie  radnych czy z tą firmą umowę podpisać i 
czy w marcu będzie moŜna wprowadzić do budŜetu 24tys. Środki na projekt są przekazywane 
etapami. Jest szansa zrobienia czegoś dla mieszkańców. Podobne projekty wchodzą w gminie 
Złotów i Lipka. Realizowane są jednak przez inną firmę i mają mniejszy zakres. 
Pan Banasiak poinformował, Ŝe sprzęt komputerowy jest kupowany z serwisem na 5 lat więc 
nie trzeba się martwić o utrzymanie i jest zabezpieczony przed tym aby nieupowaŜnione 
osoby mogły z niego korzystać. Np. w Poznaniu sprzęt jest pomalowany na niebiesko. 
Radny Gawluk powiedział, Ŝeby nie było wątpliwości i pomimo negatywnych wypowiedzi 
jest za realizacją tego projektu i ma tylko pretensje, Ŝe jest osobą 50+ i gmina nie ułatwia mu 
dostępu do internetu stacjonarnego a musi korzystać z internetu radiowego, ma firmę i często 
brak łączności utrudnia mu jej funkcjonowanie. 
Pan Banasiak po wypowiedzi radnego Gawluka przypomniał, Ŝe są osoby, których na internet 
w ogóle nie stać i dla nich jest ten projekt. 
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Radna Harbuzińska-Turek powiedziała, Ŝe idea jest słuszna i koszty Ŝadne i dopytywała czy 
po 5 latach pozostali mieszkańcy będą mieli dostęp do tej wybudowanej sieci. 
Pan Banasiak odpowiedział, Ŝe to zaleŜy od gminy. 
Pan Przewodniczący podsumował, Ŝe naleŜy przystąpić do projektu i zapytał czy Burmistrz 
ma wątpliwości przed podpisaniem umowy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie ma wątpliwości i uwaŜa, Ŝe do projektu naleŜy przystąpić. 
Pan Przewodniczący podziękował Panu Banasiakowi za przedstawienie projektu. 
 
O godzinie 1715 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1730 obrady wznowiono. 
 
Ad. 3 
- uchwała nr 187/2013 w sprawie - ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
świadczenia realizowane w ośrodku wsparcia: Dziennym Domu Pomocy Społecznej  
funkcjonującym w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
(zał nr 3) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Burmistrz dodał, Ŝe zgodnie z sugestią radnych w tytule uchwały wprowadzono zmiany. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 188/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 4) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 189/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 5) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe omówiono projekt na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 190/2013 w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jastrowiu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym (zał nr 6) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe w tytule 
uchwały dokonano zmian zasugerowanych na wspólnym posiedzeniu komisji przez radnych. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 191/2013 w sprawie zbycia nieruchomości rolnej (zał nr 7). Radny sekretarz 
przeczytał uchwałę. 
Radna Harbuzińska-Turek powiedziała, Ŝe ma wątpliwości do § 1 uchwały, zaproponowała 
aby zastanowić się nad wykreśleniem słów „ograniczonym” poniewaŜ zgodnie z art. 40 
ustawy o gospodarce nieruchomościami pkt. 3 mówi, Ŝe o zastosowaniu formy przetargu 
decyduje jego organizator. Organizatorem jest Burmistrz. Dalej radna cytowała artykuły 
ustawy o gospodarce nieruchomościami mówiące kiedy organizuje się przetarg ograniczony. 
Na zakończenie powiedziała, Ŝe uchwała w takiej formie jest zbyt rozbudowana i wchodzi w 
kompetencje Burmistrza poniewaŜ to Burmistrz określa czy sprzedaje grunt w formie 
przetargu ograniczonego czy nieograniczonego. JeŜeli ta propozycja nie zostanie przyjęta to 
wnosi aby w uzasadnieniu do uchwały dopisać powody sprzedaŜy w przetargu ograniczonym. 
Radny Ludwisiak przychylił się do wniosku radnej, uwaŜa Ŝe taki zapis w uchwale jest 
przekroczeniem kompetencji rady. 
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Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe Burmistrz przygotował uchwałę i wie co pisze i 
zastanawia się czy logiczne myślenie radnych w tej uchwale jest zasadne. 
Burmistrz przypomniał, Ŝe zarządzeniem nr 11/2013 przeznaczył do sprzedaŜy tą działkę 
rolną w formie przetargu nieograniczonego. Wynika z tego, Ŝe bierze na siebie 
odpowiedzialność za formę przetargu i nie   próbuje zrzucić odpowiedzialności na radę. 
Przetarg ograniczony ogłasza dlatego aby chronić interesy miejscowych rolników i 
mieszkańców gminy i miasta. Na zakończenie powiedział, Ŝe podjął decyzję w zarządzeniu a 
rada podejmując uchwałę tylko wyraŜa zgodę. Przypomniał posiedzenie komisji, na którym 
radni zarzucali mu, Ŝe sam decyduje o formie przetargu i teraz chciałby aby radni wcześniej 
wiedzieli o formie sprzedaŜy. 
Radna Harbuzińska-Turek stwierdziła, Ŝe Burmistrz ma świadomość, Ŝe przedstawiając 
uchwałę w takiej formie naraŜa się na ryzyko jej odrzucenia. UwaŜa teŜ, Ŝe w uzasadnieniu 
powinno być napisane dlaczego Burmistrz ogłasza przetarg ograniczony. Jest to istotna 
informacja w uchwale, która nie jest niczym poparta. Prosi aby dopisać jakie argumenty 
Burmistrzowi przyświecały i organizuje przetarg ograniczony. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe podjął taką decyzję w celu ochrony interesów mieszkańców 
gminy i miasta Jastrowie. Zaproponował aby w uzasadnieniu wpisać, Ŝe zapis dotyczący 
drogi przetargu ograniczonego chroni interesy mieszkańców gminy i miasta Jastrowie. 
Radny Ludwisiak zwrócił uwagę, Ŝe radnej Harbuzińskiej-Turek chodzi o to czy podejmując 
uchwałę w takiej formie rada nie wchodzi w kompetencje organu wykonawczego i poprosił o 
przeczytanie art. 40 z ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Radna kolejny raz zacytowała wskazany wyŜej artykuł a Burmistrz dowodził, Ŝe wskazał to w 
zarządzeniu. 
Radna przypomniała Burmistrzowi, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji zadała 
Burmistrzowi pytanie dlaczego zmienił tak bardzo swoje stanowisko i punkt widzenia, 
poniewaŜ wcześniej zarzucał radnym, Ŝe rada wchodzi w kompetencje Burmistrza, Ŝe to tylko 
Burmistrz decyduje o sprzedaŜy działek i formie przetargu a radni tylko wyraŜają zgodę, Ŝe 
będzie przetarg i tylko Burmistrz decyduje o formie. A teraz jest sytuacja zupełnie odwrotna i 
zapytała do jakich wniosków Burmistrz doszedł i dlaczego zmienił stanowisko. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe pokłosiem dyskusji na posiedzeniu komisji był  fakt, Ŝe 
podejmując zarządzenie o formie przetargu dopiero po uchwale radni nie wiedzą w formie 
jakiego przetargu działka ma być sprzedana. Postanowił więc aby nie było niedomówień i 
zarządzenie podjął przed uchwałą aby zasygnalizować radnym formę sprzedaŜy i zadbać o 
interes mieszkańców gminy i miasta. Nie rozumie obawy radnych, z wypowiedzi radnego 
Ludwisiaka wynikało, Ŝe rada wchodzi w kompetencje organu wykonawczego i istnieje 
obawa, Ŝe uchwała przez nadzór wojewody zostanie uchylona. 
Wypowiedź Burmistrz przerwał Pan Przewodniczący i oddał głos radnemu Kruszyńskiemu. 
Radny Kruszyński poparł radnego Ludwisiak i radną Harbuzińską-Turek i powiedział, Ŝe 
uchwała jest dokumentem, który uchwala prawo miejscowe i niewłaściwym jest umieszczanie 
wyraŜenia przetargu ograniczonego bo są to kompetencje Burmistrza. Dlatego w dokumencie, 
który uchwala rada nie moŜe być zapisu wchodzącego w kompetencje Burmistrza. 
Radny Gawluk nie zgadzał się ze swoimi kolegami i uwaŜa, Ŝe ma prawo wiedzieć w jakiej 
formie Burmistrz działki rolne sprzedaje i popiera całkowicie Burmistrza, Ŝe działki rolne 
naleŜy sprzedawać w formie przetargu ograniczonego aby popierać interes mieszkańców. 
Radna Harbuzińska-Turek przypomniała, Ŝe złoŜyła dwie propozycje, aby w uzasadnieniu 
dopisać powody przetargu ograniczonego albo wykreślić słowo „ograniczonego” 
Burmistrz powiedział, Ŝe uzasadnił, Ŝe przetarg ograniczony aby chronić interesy 
mieszkańców gminy i miasta Jastrowie i zaproponował aby przegłosować uchwałę w takiej 
treści jaką przedstawił. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Głosowanie: 
Za                      - 9 
Przeciw              -2 
Wstrzymało się -3 
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- uchwała nr 192/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał nr 8) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 193/2013 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok (zał nr 9) 
przedstawiła pani Skarbnik: 
 I. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                         145.364 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      145.364 zł 
W dniu 7 stycznia 2013r pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedziba w 
Poznaniu, a Gminą i Miastem Jastrowie zawarto umowę na pomoc finansową przy realizacji 
zadania pt. „Zagospodarowanie terenu plaŜy miejskiej w Jastrowiu” 
  
II. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        80.000 zł 
       w tym: 
      1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę        80.000 zł 
W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na 
obowiązek realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.,  z kwoty tej 170.000 zł 
przeznaczono na wpłatę do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi” w Pile, a 80.000 zł przeznaczono jako wkład własny przy realizacji  zadania 
inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu plaŜy miejskiej w Jastrowiu”  
  
III. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę     225.364 zł 
   w tym: 
      1.Zagospodarowanie terenu plaŜy miejskiej  
         w Jastrowiu      o kwotę     225.364 zł 
 Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 
 
Ad. 4 
Radny Szlenkier poinformował, Ŝe z inicjatywy posła Adama Szejnfelda 1.03.2013r. w 
Sypniewie odbędzie się spotkanie z rolnikami, na które chętnych serdecznie zaprasza. 
Andrzej Kacprzak Komendant Miejsko-Gminny OSP w Jastrowiu poinformował o zakupie 
sprzętu ratownictwa drogowego, który to zakup został przez gminę dotowany w wysokości 
7tys. a sprzęt kosztował 53tys. Sprzęt został zainstalowany na samochodzie bojowym OSP. 
Obecny sprzęt uŜytkowany przez jastrowską jednostkę po przeglądzie zostanie przekazany 
jednostce w Sypniewie. Poinformował, Ŝe w najbliŜszą sobotę odbędzie się spotkanie 
sprawozdawcze i podziękował za udzieloną pomoc. Na zakończenie zgłosił w imieniu 
straŜaków aby tytuł Honorowego Obywatela Jastrowia nadać Panu Mieczysławowi 
Borkowskiemu zasłuŜonemu mieszkańcowi Jastrowia. Nauczycielowi, wychowawcy, 
dyrektorowi szkoły, który bardzo duŜo pisze o Jastrowiu między innymi do Zeszytów 
Wałeckich. Decyzję poddał pod rozwagę radnych. 
Radny Ludwisiak poinformował, Ŝe juŜ kilka razy o nadaniu tytułu Panu Borkowskiemu 
rozmawiał z Panem Przewodniczącym i poprosił aby rada zajęła się tym tematem. 
Radny Gawluk złoŜył rezygnację z przewodniczenia i członkowska w Komisji Rewizyjnej. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe wniosek o rezygnację musi być przegłosowany. 
Radny Gawluk informował, Ŝe nie składa wniosku ale rezygnację. 
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Radny Ludwisiak  zacytował przepis zawarty w rozdziale 5 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe na najbliŜszej sesji kiedy będzie przygotowany projekt 
uchwały zostanie przegłosowany wniosek radnego Gawluka. 
Radny Gawluk zaproponował aby szybko załatwić sprawę jego rezygnacji. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe dobrze by było aby radny Gawluk zakończył sprawy juŜ 
rozpoczęte. 
Radny Gawluk nie chciał uzasadniać swojej rezygnacji i powiedział, Ŝe taka jest jego wola. 
Radni nie mają innego wyjścia niŜ odwołanie go bo to on składa rezygnację. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe w takim razie sprawy rozpatrywane przez Komisję 
Rewizyjną w chwili obecnej będą musiały być rozpatrywane od nowa. 
Radni dyskutowali z Panem Przewodniczącym o procedurach i przepisach związanych z 
odwołaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołaniem nowego 
Przewodniczącego. 
Na zakończenie Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe w ciągu miesiąca odbędzie się następne 
posiedzenie rady i wtedy radny Gawluk zostanie odwołany. 
Radna Kazberuk zapytała o gabinet ginekologiczny w Jastrowiu, w którym Pani Doktor 
przyjmuje tylko prywatnie. Czy jest moŜliwość aby przyjmowała w ramach umowy z NFZ. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zupełnie przypadkowo ma w tej sprawie dokumenty i odczytał 
pisma w tej sprawie. Jedno skierowane do NFZ w sprawie lekarza ginekologa i lekarza 
stomatologa oraz drugie pismo będące odpowiedzią.  
Z odpowiedzi wynika, Ŝe NFZ daje nadzieję na ginekologa i Burmistrz wyjaśnił jak 
przedstawiała się sprawa z kontraktem ginekologa.  
W sprawie stomatologa są trzy podmioty ale stomatolog dziecięcy jest tylko jeden i na wizytę 
trzeba czekać 200 dni. Jest to skandal. 
Radny Ludwisiak zapytał dlaczego w porządku obrad nie ma punktu interpelacje i zapytania 
radnych. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe w wolnych wnioskach jest ten punkt. 
Radny Ludwisiak mówił, Ŝe zadał sobie trud i sprawdził, Ŝe nie ma rady, która by nie miała 
tego punktu w swoich obradach. Następnie zacytował § 57 Regulaminu Rady Miejskiej i 
poprosił o udostępnianie na stronie bip urzędu interpelacji i zapytań radnych. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe obecnie radni są przy zmianach statutu i w związku z 
tym te wszystkie rzeczy powinny się znaleźć w statucie. W sprawie odpowiedzi na 
interpelacje złoŜone na poprzedniej sesji Burmistrz odpowiedzi udzielił a takŜe na piśmie 
odpowiedział. Sprawa zamieszczania na stronie bip nie jest jednoznacznie określona i 
powinno to być zawarte w opracowywanym obecnie statucie i dlatego oczekuje, Ŝe Komisja 
Statutowa się do tego odniesie. Interpelację składa się na piśmie i poniewaŜ nie było Ŝadnej 
interpelacji złoŜonej uwaŜał, Ŝe nie trzeba ująć takiego punktu w porządku obrad. 
Radny Ludwisiak w sprawie umieszczania interpelacji na stronie bip zacytował zdanie ze 
Wspólnoty, z  którego według niego wynika, Ŝe interpelacje powinny ukazywać się w bip.  
Przewodniczący mówił, Ŝe wszystko na sesji jest jawne a radny Ludwisiak dowodził, Ŝe 
interpelacje składa często nie tylko w swoim imieniu ale na wniosek mieszkańców. Na 
zakończenie poprosił aby taki punkt w następnym porządku obrad sesji się znalazł. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe jeŜeli będzie konieczność odpowiedzi to ten punkt się 
znajdzie. Przed dzisiejszą sesją nikt nie składał interpelacji więc nie ma tego punktu w 
porządku obrad a na interpelację radnego Ludwisiaka Burmistrz na poprzedniej sesji 
odpowiedział. Na zakończenie powiedział, Ŝe jeŜeli radnemu tak zaleŜy to ten punkt będzie 
umieszczany. 
Radny Ludwisiak podziękował. 
Radna Harbuzińska-Turek przypomniała Burmistrzowi sprawę płotu na ul. Roosevelta o 
której była mowa na wspólnym posiedzeniu komisji i zapytała czy Burmistrz zgłosił zgodnie 
z obietnicą sprawę do nadzoru budowlanego i czy znalazł inne wyjście. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie zgłosił jeszcze sprawy do nadzoru budowlanego i powiedział, 
Ŝe będzie chciał porozmawiać z nowym właścicielem tartaku i chce dać mu szansę. JeŜeli to 
nic nie da zgłosi sprawę do nadzoru. 
Radna dopytywała ile to czasu Burmistrzowi zajmie. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe do następnej sesji powinien więcej wiedzieć. 
 Radny Ludwisiak w sprawie odpowiedzi Burmistrza w temacie zatrudnienia radcy prawnego 
na potrzeby radnych powiedział, Ŝe chciałby aby radni, którzy podpisali się pod pismem 
wypowiedzieli się czy akceptują odpowiedź Burmistrza. Jego odpowiedź Burmistrza nie 
satysfakcjonuje i odczytał odpowiedź Burmistrza. Podziękował Burmistrzowi za ten gest 
jednak we wniosku radni chcieli pomimo, Ŝe to nie jest w ich kompetencji mieć wpływ na 
wybór radcy. 
W tym miejscu radny dyskutował z Burmistrzem w temacie sposobu zatrudnienia radcy i 
obowiązków jakie się z tym wiąŜą. Na zakończenie radny poprosił aby Burmistrz jeszcze się 
zastanowił i moŜe przychylił się do próśb radnych aby mieli wpływ na wybór radcy. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe jest zdziwiony tym, Ŝe radny stawia sprawę tak jakby po 
jednej stronie stał Burmistrz a po drugiej stronie rada miejska. Powiedział, Ŝe radni powinni 
współdziałać z Burmistrzem i poprosił aby nie tworzyć barier. UwaŜa, Ŝe szukanie przez 
radnych swojego radcy i przez Burmistrza swojego do niczego nie prowadzi. 
Radny Ludwisiak zapytał czy były kiedyś sytuacje konfliktowe, rozbieŜność zdań pomiędzy 
radą a Burmistrzem. Sam odpowiedział, Ŝe były i podał przykład ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami i interpretowaniu tej ustawy w kontekście prac nad zmianą uchwały Nr 
88/2008. Aby uniknąć takich sytuacji radni chcą swojego radcę prawnego, do którego będą 
mieć zaufanie. 
Burmistrz poprosił radnego o podanie przykładu gminy gdzie jest sytuacja, Ŝe radni 
wyznaczyli radcę prawnego i zobowiązali Burmistrza do podpisania umowy z tym radcą. 
Podał przykład Aleksandrowa Kujawskiego i poprosił aby radny zapoznał się z tamtą 
sytuacją. Powiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy w gminie zatrudnionych jest 3 radców prawnych i 
wszyscy są zatrudnieni na umowę zlecenie. Jednym radcą jest Pan Kosowicki, do którego 
radny ma urazę. Radni prosili o wskazanie innego radcy i wskazał radcę Milewską. Cały czas 
moŜna się z nią kontaktować poniewaŜ jest dyspozycyjna a w godzinach wskazanych w 
piśmie będzie tylko do dyspozycji radnych. Kolejny radca jest zatrudniony w MGOPS. 
Burmistrz powiedział, Ŝe uwaŜa radcę Milewską za osobę kompetentną i poprosił aby 
najpierw przekonać się jaka ona jest a dopiero później stawiać zarzuty. Poprosił aby radni 
skorzystali z pomocy Pani radcy aby mieli wiedzę merytoryczną i na zakończenie 
poinformował, Ŝe nie zamierza zatrudniać kolejnego radcy. 
Radna Kazberuk powiedziała, Ŝe podpisała się pod wnioskiem do Burmistrza i jest 
zadowolona z odpowiedzi Burmistrza, uwaŜa, Ŝe sprawa została załatwiona pozytywnie. 
Radna Harbuzińska-Turek była zdziwiona wypowiedzią Burmistrza i Pana Przewodniczącego 
poniewaŜ, uwaŜa, Ŝe pismo pod którym się podpisała było bardzo wywaŜone i wyraŜało chęć 
współpracy. Radni podpisując się pod pismem byli przekonani, Ŝe umoŜliwienie im 
korzystania z niezaleŜnego radcy poprawi współpracę z Burmistrzem. Na zakończenie 
powiedziała, Ŝe chodzi jej o ton wypowiedzi Burmistrza i Pana Przewodniczącego i 
podkreśliła, Ŝe pismo było bardzo grzeczne. 
Radny Witkowski teŜ był zawiedziony odpowiedzią Burmistrza poniewaŜ oczekiwał na 
posiedzeniu komisji rozmowy z Burmistrzem i zapytania ze strony Burmistrza czego radni 
oczekują. Nie jest więc zadowolony z odpowiedzi zawartej w piśmie. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe radni nie rozmawiali na ten temat z nim tylko zaskoczyli go 
pismem. W swoim piśmie wyraźnie napisali, Ŝe nie chcą pracować z radcą Kosowickim więc 
zaproponował współpracę z radcą Mielewską. Powiedział, Ŝe nie będzie robił zabiegów 
politycznych w stronę niektórych radnych, Ŝeby ich sobie zjednać. Na zakończenie 
powiedział, Ŝe sprawę radcy uwaŜa za zakończoną i poprosił o współpracę z radcą Milewską. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe rada przyjęła 193 uchwały i tylko przy jednej były 
kontrowersje związane z radcą prawnym.  
Radny Gawluk zapytał o wycięcie krzaków przy zwalonym moście. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe sprawą ma się zająć Pan Kozłowski i przygotować kosztorys dla 
alpinistów, którzy wycinali drzewa na cmentarzu. Myśli, Ŝe do następnej sesji będzie miał 
wiedzę w tym temacie. W sprawie protestu mieszkańców ul. Konopnickiej 1 Burmistrz 
powiedział, Ŝe do dnia dzisiejszego nie wpłynęła Ŝadna odpowiedź z Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg i nie moŜe się skontaktować z nikim z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w 
Złotowie. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji mówił o skardze 
Pana Koczenasza na działania Burmistrza i sprawą tej skargi radni zajmą się na następnym 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
O godzinie 1845 Pan Przewodniczący stwierdził, ze porządek został wyczerpany i zamknął 
posiedzenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak   

 


