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Protokół nr XXX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 21 marca 2013r. w godzinach 1600-1730 

 
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 
- radny powiatowy – Ryszard Sikora 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Andrzej Kacprzak 
- Komendant StraŜy Miejskiej – Karolina Wiśniewska 
- 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 Stanisława Gawluka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Porządek 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: 
- zatwierdzenia taryfy na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych 
wód opadowych i roztopowych, 
- wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest ta  
sama nieruchomości (5 uchwał), 
- „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt gminy i miasta Jastrowie w roku 2013”, 
- wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących  fundusz 
sołecki, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok, 
- zmieniająca uchwałę nr 179/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28  grudnia 2012 
roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których  właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów  i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
- przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu 

     - w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu.     
- w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu.      
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu.  

4. Podsumowanie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok. 
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5. Interpelacje i zapytania radnych 
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 

 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Burmistrz poinformował, Ŝe Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile przekazał 
zestaw do nauki ruchu drogowego dla przedszkola w Brzeźnicy, będzie on pomocny do nauki 
zasad poruszania się w ruchu drogowym. 
 
Ad. 3 
 
- uchwała nr 194/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy na wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych (zał nr 3). 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę a Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe została 
omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji a dla gości dodał, Ŝe opłaty pozostają na 
ubiegłorocznym poziomie. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 195/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał nr 4). 
Pan Przewodniczący wyjaśnił, Ŝe uchwała ta i następne 4 dotyczą gruntów pod garaŜami na 
ul. Grunwaldzkiej. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami- bez radnego Ludwisiaka) 
- uchwała nr 196/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał nr 5). 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami- bez radnego Ludwisiaka) 
 
- uchwała nr 197/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał nr 6). 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami- bez radnego Ludwisiaka) 
 
- uchwała nr 198/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał nr 7). 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami- bez radnego Ludwisiaka) 
 
- uchwała nr 199/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał nr 8). 
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Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 200/2013 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2013” (zał nr 
9). 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 201/2013 w sprawie  wyraŜenia zgody  na  wyodrębnienie w budŜecie gminy  
środków   stanowiących fundusz sołecki (zał nr 10). 
Wiceprzewodniczący Sakowicz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 202/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2013-2028 (zał nr 11). 
Uchwałę przedstawiła Pani Skarbnik  informując: 
w  związku z opublikowaną  w Dzienniku Ustaw z dnia 24 grudnia 2012 r., pod pozycją 1456  
ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budŜetowej wprowadzono równieŜ zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych dotyczące m.in. wieloletniej prognozy finansowej, w tym art. 226 i art. 227. 
Zmianie uległa definicja przedsięwzięć, które ograniczono do wieloletnich programów, 
projektów lub zadań, w tym związanych z:  
1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.  
Z definicji przedsięwzięć wykreślono umowy, których realizacja w roku budŜetowym i w 
latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budŜetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane 
przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budŜetowej Nr 203/2013 z dnia 21 marca 2013r 
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowia  wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do  
WPF na lata 2013 – 2028 przyjętych uchwałą Nr 161/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. 
Dochody zmniejszono o kwotę 264.053 zł wzięto pod uwagę otrzymane pismo Ministra 
Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r.zmniejszające część oświatową 
subwencji ogólnej o kwotę 24.053 zł oraz zmniejszono pozycję opłaty wynikające z 
obowiązku realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyŜ  będą 
dochodem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile  
kwota 250.000 zł. 
Wydatki bieŜące zwiększono o kwotę 347.000 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 
579.000 zł. 
W 2013 roku dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w 
wysokości 1.213.253 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek i 
kredytów na rynku krajowym o kwotę 23.200 zł. Zmieniono plan rozchodów budŜetu w 
kolejnych latach ze względu na zmniejszenie kwoty zaciągniętego kredytu w 2012r o 800.000 
zł. Dokonano zmian kwoty długu w kolejnych latach prognozy w związku z ww. zmianami.  
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Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 203/2013 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok (ząl nr 12). 
Uchwałę przedstawiła Pani Skarbnik: 
I. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                         274.053 zł 
   w tym: 
1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  
    innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
    oraz wydatki związane z ich poborem   o kwotę      250.000 zł 
    Opłaty wynikające z obowiązku realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach będą dochodem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi” w Pile 
2. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę        24.053 zł 
    Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r.zmniejszające 
część oświatową subwencji ogólnej 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                           10.000 zł 
   w tym: 
1. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę        10.000 zł 
Wpływy ze sprzedaŜy drewna 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     347.000 zł 
       w tym: 
 1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę         7.000 zł 
         DoposaŜenie wszystkich sołectw w podstawowy sprzęt, który zostanie przeznaczony  
        dla pracowników interwencyjnych w celu utrzymania porządku na wsi. 
2.. Leśnictwo       o kwotę       10.000 zł 
          za usługi związane z pozyskaniem drewna przeznaczonego do sprzedaŜy 
3. Transport i łączność     o kwotę       40.000 zł 
 zimowe utrzymanie dróg chodników na terenie wiejskim 10.000 zł 
           remont parkingu      30.000 zł      
 
4. Administracja publiczna     o kwotę       30.000 zł 
ubezpieczenie rzeczowe majątku gminy    kwota 20.000 zł 
promocja gminy          kwota 10.000 zł 
 5. RóŜne rozliczenia      o kwotę       50.000 zł  
zwiększenie rezerwy ogólnej        kwota 50.000 zł 
6. Oświata i wychowanie     o kwotę       95.000 zł 
Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu zakup pomocy dydaktycznych i wyposaŜenia      20.000 zł 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu zakup wyposaŜenia i komputerów       55.000 zł 
Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie zakup komputerów                   10.000 zł 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy zakup wyposaŜenia                   10.000 zł 
 7. Ochrona zdrowia      o kwotę        30.000 zł 
Wprowadzono do budŜetu w roku 2013 nie wykorzystane środki z 2012r z Gminnego 
Funduszu Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w kwocie 30.000 zł. 
 8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę       10.000 zł 
Utrzymanie zieleni w mieście  
 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę       25.000 zł 
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu  na 
renowację zabytkowego wnętrza    Kościoła  pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu 
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10. Kultura fizyczna      o kwotę       50.000 zł 
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z 

przeznaczeniem na sport       
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę      629.000 zł 
      w tym: 
   1.  Budowa ul. 2 Lutego w Jastrowiu   o kwotę        50.000 zł 
   2.  Przebudowa ul. Słowackiego    o kwotę        50.000 zł 
   3. Zagospodarowanie terenu plaŜy miejskiej w Jastrowiu o kwotę        70.000 zł 
   4. Adaptacja budynku w Nadarzycach   o kwotę        20.000 zł 
   5. Remont pomieszczeń remizy  OSP w Jastrowiu o kwotę                   20.000 zł 
   6. Wykonanie wjazdu do remizy  OSP w Sypniewie o kwotę                   10.000 zł 
   7. Monitoring miasta     o kwotę        30.000 zł 
   8. Adaptacja  pomieszczeń w Publicznej Szkole  
       Podstawowej w Jastrowiu    o kwotę        20.000 zł 
   9. Remont pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół  
       Samorządowych w Sypniewie    o kwotę        20.000 zł 
 10. Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym  
      w Jastrowiu      o kwotę        40.000 zł 
 11. Remont klas lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum  
     w Jastrowiu      o kwotę        20.000 zł 
 12. Działania energooszczędne realizowane w budynkach  
      znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego o kwotę        40.000 zł 
 13. Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. M. Konopnickiej  
       w Jastrowiu      o kwotę      120.000 zł 
 14. Budowa placu zabaw dla dzieci w Brzeźnicy  o kwotę          4.000 zł 
 15. Redukcja wykluczenia cyfrowego na terenie gminy  
       Jastrowie       o kwotę        25.000 zł 
 16. Wykonanie projektu parku wraz z placem zabaw  
       ul. Zawiszy w Jastrowiu     o kwotę                     6.000 zł 
 17. Zakup wyposaŜenia na plac zabaw dla dzieci przy  
      szkole w Samborsku     o kwotę          4.000 zł 
18. Zakup wyposaŜenia na gminne place zabaw  o kwotę        20.000 zł 
19. Remont i adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Kultury  
     w Jastrowiu      o kwotę        40.000 zł 
20. Remont budynku kotłowni w Miejskiej Bibliotece  
      w Jastrowiu      o kwotę        20.000 zł 
 
V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę        50.000 zł 
      w tym: 
1. Remont ul. M. Konopnickiej w Jastrowiu   o kwotę        50.000 zł 
Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2013r. wprowadza się zmiany: 
 1. Przychody zwiększa się    o kwotę   1.190.053 zł 
          w tym: 
         - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
         zwiększa się o kwotę  1.213.253 zł 
         - przychody z  zaciągniętych poŜyczek  
            i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  o kwotę         23.200 zł  
  2. Deficyt budŜetu na rok 2013 w kwocie 1.566.053 zł, zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  oraz wolnych środków. 
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Radna Kazberuk zapytała o remont parkingu. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe po rozmowach w Oddziale Wojewódzkim GDDKiA i pokazaniu 
zdjęć parkingu i chodnika na ul. śymierskiego spotkał się ze zrozumieniem. Ustalono, Ŝe w 
tym roku wyremontowany będzie parking od budynku sióstr do Banku Spółdzielczego. Koszt 
szacunkowy remontu to 300tys. a nasz wkład to 10% czyli 30tys. Jest to pierwszy etap i mają 
być następne remonty. Uwzględniono teŜ ścieŜki rowerowe. GDDKiA planuje duŜą 
inwestycję tj. remont drogi krajowej nr 22. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 204/2013 zmieniająca Uchwałę Nr 179/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
28 grudnia 2012r.  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok (zał nr 13). 

Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji i wyjaśnił, Ŝe chodzi o potrzebę rozdysponowania niewydatkowanych środków z 
2012r. w kwocie, tj. 30.000,00 zł. i zwiększenia planu wydatków na realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w roku 2013 właśnie o tę kwotę. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 

- uchwałą nr 205/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 14). 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 206/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla 
operatorów  i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (zał nr 
15). 
Burmistrz poinformował, Ŝe ustawa nałoŜyła na gminy nowe obowiązki związane z 
organizacją publicznego transportu zbiorowego. Jednym z obowiązków z tego zakresu jest 
określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 
zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Ustawa daje gminom 
moŜliwość pobierania opłat jednak my tego nie robimy. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 207/2013 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Św. 
Michała Archanioła w Jastrowiu (zał nr 16). 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe uchwała omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji, obecny był przedstawiciel Rady Parafialnej i remont jest prezentem na 100 lecie 
kościoła. 
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Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
O godzinie 1650 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1705 obrady wznowiono. 
 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe na ostatnim posiedzeniu Pan Przewodniczacy 
Komisji Rewizyjnej złozył rezygnację z przewodniczenia i z członkostwa w komisji. 
Obiecał wtedy przygotować odpowiednie uchwały i zostały dzisiaj wprowadzone do 
porządku obrad. 
Radny Stapiński zapytał co się stanie jeŜeli radni przegłosują, Ŝe radny Gawluk ma dalej 
być Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe rezygnację radnego trzeba uszanować. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe był w szoku gdy radny Gawluk składał rezygnację. Nie 
ma lepszego kandydata na tą funkcję. Poprosił radnego aby przemyślał jeszcze raz tą 
sytuację i nie rezygnował z przewodnictwa Komisji Rewizyjnej. Przemawia za nim 
wieloletnie doświadczenie samorządowe i to, Ŝe funkcję Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej pełnił od kilku kadencji. 
Radny Cielas przypomniał, Ŝe na tej sali radny Gawluk oficjalnie złoŜył rezygnację z 
przewodniczęnia Komisji Rewizyjnej ze względu na zdrowie. Skoro radny nie chce być 
przewodniczącym to nie trzymajmy go na siłę. 
Radny Gawluk odpowiedział, Ŝe to nie było tak, zdenerwował się i złoŜył rezygnację 
poniewaŜ nie miał poparcia od niektórych radnychw trakcie rozptrywania skargi Pana 
Koczensza. Miał nieprzyjemne sytuacje i sam musiał podejmować decyzje, nie miał nawet 
z kim się skonsultować aby nie popełnić błędu. Nie czuł wsparcia nawet od Pana 
Przewodniczącego. Nie jest młodzieńcem i zaczęło mu szwankować zdrowie. W związku 
z powyŜszym w tym napięciu, nerwach podjął decyzję o rezygnacji. Podziękował 
kolegom, którzy wypowiedzieli się pozytywnie o jego pracy. Po rozmowach z radnymi, 
którzy wspierali go od samego początku oddaje się do dyspozycji Radzie Miejskiej. JeŜeli 
radni go odwołają to odejdzie ale jeŜeli zadecudują inaczej to pozostanie. Dalej mówił o 
pracach Komisji Rewizyjnej nad skargą Pana Koczenasza na działania Dyrektor Zespołu 
Szkół Samorządowych w Sypniewie. Na zakończenie oddał się do dyspozycji radnych. 
Radny Cielas poprosił radnego Gawluka aby się wzajemnie szanować, przypomniał, Ŝe na 
posiedzeniu klubu przewodniczących, juŜ chyba ochłonął z emocji i wtedy podtrzymał 
swoją decyzję o rezygnacji. Dzisiaj natomiast zmienił zdanie. 
Radna Ośka odpowiadając radnemu Cielasowi powiedziała, Ŝe kaŜdy ma prawo do zmiany 
decyzji i niech radni zadecydują o decyzji radnego Gawluka. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe jest moŜliwość, Ŝe radnego Gawluka poniosły emocje 
a dzisiaj trochę ochłonął ale chciałby mieć pewność, Ŝe radny Gawluk za miesiąc czy dwa 
nie będzie ponownie pod wpływem emocji składał rezygnację. 
Radny Gawluk odpowiedział, Ŝe nie wie jak będzie za miesiąc ale jeŜeli będzie czuł 
wsparcie kolegów radnych i Pana Przewodniczącego to nie złoŜy rezygnacji ale kiedy 
będzie następna skarga i nie będzie czuł wsparcia nie wiadomo jak będzie. Dalej 
dowodził, Ŝe praca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest bardzo cięŜka i wymaga 
podejmowania róŜnych decyzji. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe funkcja radnego wymaga podejmowania takich 
decyzji. Na zakończenie powiedział, Ŝe poniewaŜ radny Gawluk oddał się do dyspozycji 
radnych prosi o głosowanie nad: 
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- uchwałą nr 208/2013  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Jastrowiu (zał nr 17). Pan Przewodniczący przeczytał uchwałę. 
Głosowanie: 
Za                      - 5 
Przeciw             - 5 
Wstrzymało się – 3 
Pan Przewodniczący po podliczeniu głosów stwierdził, Ŝe jest obecnych 14 radnych a 
głosowało tylko 13. Nie moŜe tak być i zarządził kolejne głosowanie: 
Głosowanie: 
Za                       - 5 
Przeciw              - 6 
Wstrzymało się – 3 
Pan Przewodniczący podsumował głosowanie informując, Ŝe radny Gawluk pozostaje 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. 
 
Ad. 4 
Podsumowanie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok (zał nr 18).  
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Podsumowanie zostało omówione na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Informacja została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący przeczytał interpelację radnego Ludwisiaka w sprawie oferty 
inwestycyjnej jaka jest umieszczona na stronie internetowej urzędu. 
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący odczytał pismo Pana Zbigniewa Koczenasza w sprawie wycofania 
swojej skargi na działania Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Piotra Wojtiuka i zaznaczył, 
Ŝe wydzierŜawienie tej działki na dotychczasowych warunkach nie znaczy zgodnie z Kartą 
Nauczyciela ale na warunkach ogólnych. 
Radny Ludwisiak podziękował koledze Gawlukowi za rozpatrzenie propozycji radnych. 
Podziękował teŜ kolegom, którzy głosowali za pozostawieniem radnego Gawluka na 
stanowisku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Następnie zapytał Pana Przewodniczącego jak będzie z umieszczaniem interpelacji radnych w 
bip urzędu oraz zwrócił uwagę na wygląd tablicy informacyjnej Rady Miejskiej. Nie ma na 
niej Ŝadnych informacji dotyczących rady. Zaproponował aby bardziej ją zagospodarować i 
umieszczać na niej jakieś waŜne sprawy z prac rady. 
Pan Przewodniczący w temacie umieszczania interpelacji na stroni bip urzędu odpowiedział, 
Ŝe powinno to być umieszczone w Regulaminie Rady Miejskiej, który Komisja Statutowa pod 
przewodnictwem radnego Ludwisiaka powinna zmienić. Zwrócił uwagę, Ŝe niedługo minie 
dwa lata od powołania komisji a efektów jej pracy nad zmianą statutu nie widać. 
Radny Ludwisiak odpowiedział, Ŝe projekt zmian jest złoŜony. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe takiej wiedzy nie posiadał. 
O godzinie 1725 wyszła radna Harbuzińska-Turek. 
W temacie zagospodarowania tablicy Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe poprzednia rada 
zadecydowała, Ŝe podjęte uchwały będą wywieszane na korytarzu urzędu i tak się dzieje a 
skład rady moŜna na tablicy umieścić. 
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Radny Ludwisiak odniósł się do odpowiedzi Pana Przewodniczącego w sprawie umieszczania 
informacji na stronach bip urzędu i przyznał Panu Przewodniczącemu rację, Ŝe moŜna 
wprowadzić zapis w Regulaminie Rady Miejskiej. Interpelacje wypływają często od 
mieszkańców i mają prawo wiedzieć o co pyta ich radny i jakiej Burmistrz udzielił 
odpowiedzi. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe jeŜeli wspólnie radni ustalą zapis w statucie to tak 
będzie umieszczana interpelacja i inne informacje. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następne wspólne posiedzenie komisji będzie 
poświęcone sprawom śmieciowym i odbędzie się w połowie kwietnia.  
Następnie Pan Przewodniczący złoŜył wszystkim obecnym Ŝyczenia świąteczne i o godzinie 
1735 stwierdził, Ŝe porządek XXX sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
  

 
 


