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Protokół nr XXVI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 20 grudnia 2012r. w godzinach 1600-1730 

 
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 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
-  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 Jana Stapińskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

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

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Uchwalenie budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2013 rok 
4. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

     - przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2013”. 

- zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok 
     - wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość (14 uchwał) 
     5.  Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
W dniu 14 grudnia br. w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji odbyło się pierwsze 
Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi”. 
W obradach uczestniczyli przedstawiciele 14 gmin, które przystąpiły do Związku 
Międzygminnego. Przewodniczącym Zgromadzenia, został (wybrany w tajnym głosowaniu) 
Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, zastępcą Burmistrz Ujścia Henryk Kazana. Na 
Przewodniczącego Zarządu Związku wybrano Zygmunta Jasieckiego, zaś na jego Zastępcę 
Andrzeja Gawłowskiego. Członkami Zarządu zostali: Janusz Kubiak Radny Rady Miasta 
Piły, Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk, Maria Bratkowska Burmistrz 
Wyrzyska i Zbigniew Stochaj Burmistrz Wielenia. Do składu Komisji Rewizyjnej po 
głosowaniu jawnym weszli: Marek Tchórzka (Drawsko), Zbigniew Kosmatka (Piła) i Dariusz 
Chrobak (Szydłowo). 
Podczas zgromadzenia podjęto uchwałę o przyjęcie Gminy Okonek jako członka Związku. 
Zgromadzenie Związku w drodze uchwały przyjęło obowiązek odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
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powstają odpady komunalne, celem objęcia nowym systemem gospodarki odpadami całego 
strumienia odpadów komunalnych na terenie Związku. 
Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przejął całość 
zadań będących w gestii gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 
Burmistrz mówił teŜ o zmianach jakie wniósł senat do ustawy oraz o tym, Ŝe będzie starał się 
załatwić aby jeden z punktów selektywnej gospodarki był w Jastrowiu. Burmistrz informował 
teŜ o spotkaniu na Krajnie gdzie miały być podjęte uchwały lecz zostały wycofane poniewaŜ 
poprawki senackie mogą mieć wpływ na wysokość stawki i funkcjonowanie systemu. 
 
Ad. 3 
 
Pan Przewodniczący odczytał jak wygląda procedura uchwalania budŜetu . 
 
- uchwała nr 161/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
 i Miasta  Jastrowie na lata 2013 - 2028 (zał nr 3) przedstawiła Pani Skarbnik. 
Pan Przewodniczący dodał, Ŝe uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji i  
została przez wszystkie komisje przyjęta jednogłośnie. 
Pytań nie było. 
Pan Przewodniczący przeczytał uchwałę. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 162/2011 w sprawie budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2013 rok (zał nr 4) 
przedstawiła Pani Skarbnik: 
BudŜet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2013 po wprowadzonych autopoprawkach został 
zaplanowany ostatecznie w kwotach: 
Dochody 32.314.792 zł 
Wydatki 32.690.792 zł 
Planowany deficyt w kwocie 376.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
Planowane rozchody określone zostały na łączną kwotę 847.200 zł. 
Dla zrównowaŜenia budŜetu w roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na kwotę 
1.223.200 zł. 
Struktura dochodów budŜetowych w 2013r. przedstawia się następująco: 
- subwencje kwota 12.037.883 zł, stanowią 37,25% dochodów budŜetowych; 
- dotacje na zadania zlecone kwota 5.850.839 zł, stanowią 18,11% dochodów budŜetowych; 
- dotacje na zadania własne kwota 673.900 zł, stanowią 2,08% dochodów budŜetowych; 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
  z udziałem środków europejskich kwota 75.000 zł, stanowią 0,23% dochodów budŜetowych; 
- dotacje celowe otrzymane z powiatu kwota 49.320 zł, stanowią 0,15% dochodów    

budŜetowych; 
- dochody własne kwota 13.047.421 zł, stanowią 40,38% dochodów budŜetowych; 
- dochody majątkowe kwota  580.429 zł, stanowią 1,80% dochodów budŜetowych; 
Z łącznej kwoty 32.690.792 zł wydatków budŜetowych przeznaczono na: 
- wydatki bieŜące  kwota 30.061.366 zł; 
- wydatki majątkowe  kwota   2.629.426 zł. 
W poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej zaplanowano sfinansowanie 
obligatoryjnych zadań własnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie.  
W ramach wydatków bieŜących utworzono rezerwy: 



3 
 

1) ogólną w wysokości 50.000 zł, 
2) celowe w wysokości 681.514 zł,  
      z tego: 
      a)   na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84.200 zł, 

b)   na wynagrodzenia 471.079 zł, 
c) na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-

Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie   26.235 zł, 
d) na inwestycje 100.000 zł.  

 
Pan Przewodniczący przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu 
budŜetu na 2013 rok (zał 5,6,7) a następnie odczytał opinie o projekcie budŜetu 
poszczególnych komisji rady. Wniosków do projektu budŜetu Ŝadna z komisji nie złoŜyła a 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej wydała pozytywną 
opinię odnośnie projektu budŜetu na 2013 rok. 
Burmistrz przedstawił autopoprawki do budŜetu na 2013 rok(zał nr 8) i poinformował, Ŝe są 
one sugestią RIO o przesunięciu 100tys. z rezerwy celowej na zadania bieŜące na rezerwy na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz poprawiają błędy pisarskie. 
 
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem budŜetu ale radni pytań nie mieli. 
Głosowanie nad autopoprawkami do projektu budŜetu: 
Autopoprawki przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie za uchwałą 162/2012 w sprawie budŜetu  
Gminy i Miasta na 2013 rok. 
Głosowanie: 
Za                     - 10 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się – 3 
Burmistrz podziękował za przyjęcie budŜetu i poinformował, Ŝe w trakcie roku będzie  
zmieniany, wszystko będzie zaleŜało od dochodów gminy. Na zakończenie powiedział, Ŝe  
jest dobrej myśli i Ŝ zadania uda się zrealizować 
 
O godzinie 1645 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1700 
 
Ad. 4 
- uchwała nr 163/2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2013” 
(zał nr 9) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 164/2012  sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok (zał nr 10) 
przedstawiła Pani Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 165/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 11) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było.  
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 166/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 12) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 167/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 13) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 168/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 14) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 169/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 15) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 170/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 16) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 171/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 17) przeczytał radny sekretarz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 172/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy,  
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 18) przeczytał Wiceprzewodniczący 
Sakowicz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 173/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy,  
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 19) przeczytał Wiceprzewodniczący 
Sakowicz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 174/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy,  
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 20) przeczytał Wiceprzewodniczący 
Sakowicz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
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- uchwała nr 175/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy,  
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 21) przeczytał Wiceprzewodniczący 
Sakowicz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 176/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy,  
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 22) przeczytał Wiceprzewodniczący 
Sakowicz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
- uchwała nr 177/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy,  
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 23) przeczytał Wiceprzewodniczący 
Sakowicz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 178/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy,  
której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 24) przeczytał Wiceprzewodniczący 
Sakowicz. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
Ad. 5 
 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie Pan Krzysztof  Kanecki podziękował za zaproszenie na 
sesję i złoŜył wszystkim świąteczne Ŝyczenia oraz podziękował za dobrą współpracę w ciągu 
całego roku. 
Burmistrz podziękował Nadleśniczemu za Ŝyczenia i współpracę i następnie poinformował o 
przeprowadzonym konkursie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury. Zgłosiło się 11 osób 
i do II etapu zostało zakwalifikowane 4 osoby. Komisja konkursowa przeprowadziła z nimi 
rozmowy i zapoznała się z ich koncepcją  programową dotyczącą prowadzenia Ośrodka 
Kultury w Jastrowiu. Po skończonej procedurze na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury 
zgodnie z nową ustawą od 2013 roku zostanie powołana Pani Agnieszka GłyŜewska-Klofik a 
Pan Puzio zostanie Kierownikiem nowego referatu w Urzędzie GiM Jastrowie. 
Radna Kazberuk zapytała jak przedstawia się sytuacja z osobami bezdomnymi, czy są pod 
kontrolą. 
Kierownik MGOPS poinformował, Ŝe w gminie jest 13 osób bezdomnych i są pod kontrolą. 
Dla tych, którzy wyraŜą zgodę są miejsca w noclegowni w Złotowie i w Markocie w Pile. 
Bezdomni są nadzorowani przez policję i straŜ miejską. Dostali dary i mogą liczyć na pomoc 
bieŜącą i korzystają z posiłków. Na zakończenie Kierownik zaapelował aby zwracać uwagę 
na osoby leŜące i zgłaszać takie fakty policji. Powiedział takŜe, Ŝe proponował Burmistrzowi 
aby w budynku w Nadarzycach pomieszczenia w piwnicy zaadoptować na noclegownię. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe na propozycję Kierownika się nie zgadza poniewaŜ ma inną 
koncepcję na ten budynek a głównym problemem osób bezdomnych jest alkohol. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się 28.12.2012r. po czym 
złoŜył obecnym najserdeczniejsze Ŝyczenia świąteczne. 
O godzinie 1730 stwierdził, Ŝe porządek XXVI sesji Rady Miejskiej został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie. 
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Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 

 


