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Protokół nr XXXII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 23 maja 2013r. w godzinach 1600-1815 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz i Cielas) 
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 Miejsko-Gminny OSP- Andrzej Kacprzak 
- Komendant StraŜy Miejskiej – Karolina Wiśniewska 
- Komendant Komisariatu Policji  Jastrowiu- BłaŜej Redzimski 
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie- Krzysztof Kanecki 
- 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 Joannę Harbuzińską-Turek 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. Informacja o stanie ładu i porządku w gminie 
4. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

- wyraŜenia opinii o uznaniu części lasów naleŜących do Nadleśnictwa Jastrowie za lasy 
ochronne  
- zmieniająca uchwałę nr 211/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków na terenie gminy 
i miasta Jastrowie. 
- zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i 
roztopowych 
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” 
- 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. 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok 
- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych 
- rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora Zespołu Szkół 
Samorządowych w Sypniewie  

5. Interpelacje i zapytania 
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 

Porządek obrad został przyjęty. 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
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Ad. 2 
Burmistrz przestawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Szerzej poinformował o wizycie delegacji w Steinfeld oraz o pracy mieszkańców Jastrowia w 
zakładach mięsnych Steinemanna a takŜe o wizycie młodzieŜy ze Steinfeld. 
 
Ad. 3 
 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji była przedstawiona 
informacja o stanie ładu i porządku w gminie (zał nr 3 i 4). Obecny był Pan Komendant 
Redzimski i Pani Komendant StraŜy Miejskiej.  
Komendant Miejsko-Gminny OSP Andrzej Kacprzak przedstawił informację o stanie ochrony 
przeciwpoŜarowej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 5) 
Poinformował o nowym zadaniu jakie państwo chce wprowadzić do OSP. Chodzi o grupy 
specjalistyczne – ratownictwo techniczne, wysokościowe, wodne, chemiczne i 
poszukiwawcze. Następnie wyjaśniał jakie zadania poszczególne grupy miałyby wykonywać 
oraz czy zasadne jest tworzenie takich grup na naszym terenie. 
Na zakończenie podziękował radnym i Burmistrzowi za bardzo dobra współpracę. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
Ad. 4 
 
- uchwała nr 220/2013 w sprawie wyraŜenia opinii o uznaniu części lasów naleŜących do 
Nadleśnictwa Jastrowie za lasy ochronne (zał nr 6) przeczytała radna sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 221/2013 zmieniająca uchwałę nr 211/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu w 
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie (zał nr 7). 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji a Prezes Białas dodał, Ŝe we wcześniej podjętej uchwale w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
gminy i miasta Jastrowie naleŜy dodać dodatkowe opłaty: 
 -opłata stała - abonament miesięczny za kaŜdy wodomierz stanowiący podstawę naliczania 
opłaty zmiennej - 3,50 zł netto oraz 
- opłata stała za lokal na miesiąc przy ryczałtowym poborze wody - 2,50 zł netto. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 222/2013 zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych 
wód opadowych i roztopowych (zał nr 8) przeczytała radna sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 223/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku 
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (zał nr 9) Pan 
Przewodniczący poinformował, Ŝe została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Burmistrz poinformował, Ŝe zmiany Statutu Związku są konsekwencją wniosków, jakie 
Zarząd Związku wyciągnął z funkcjonowania Związku od momentu jego utworzenia. 
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Wcześniejsza nowelizacja Statutu Związku nie była moŜliwa z dwóch przyczyn: 
- trwające postępowanie dotyczące zmiany Statutu Związku związane z przystąpieniem do 
niego Gminy Okonek, 
- trwające postępowanie ustawodawcze dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, które w efekcie przyznało organom gminy dodatkowe kompetencje, 
które zostają przeniesione na związek. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     - 11 
Przeciw              - 0 
Wstrzymało się – 2 
 
- uchwała nr 224/2013 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 10) przeczytała radna 
sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 

- uchwała nr 225/2013 zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok (zał nr 11) przedstawiła 
Pani Skarbnik: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                           99.189 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę          5.000 zł 
Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie- nagroda za zajęcie II miejsca przez uczniów 
Gimnazjum w konkursie plastycznym „Zmieniamy nasze miasta i miasteczka” 
zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 
  
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        94.189 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I..3111.138.2013.3 z dnia 10.05.2013r.zwiększenie 
dotacji celowej  o kwotę  77.777 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 
gwarantowanej z budŜetu państwa 
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I..3111.143.2013.7 z dnia 17.05.2013r.zwiększenie 
dotacji celowej  o kwotę  16.412 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 
 
II. Wydatki bieŜące zwiększa się    o kwotę         99.189zł 
       w tym: 
1. Oświata i wychowanie     o kwotę         5.000 zł 

Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie- środki z nagrody na zakup sprzętu 
multimedialnego 

 
2. Pomoc społeczna      o kwotę      94.189 zł 

wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budŜetu państwa          7.777 zł 
wypłata zasiłków stałych                         16.412 zł 
 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
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- uchwała nr 226/2013 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w mieszkaniach chronionych (zał nr 12) Pan Przewodniczący poprosił aby Pan 
Kierownik Janusiak wyjaśnił niejasności, które pojawiły się na posiedzeniu komisji. 
Zacytował § 5 pkt. 3 uchwały. 
Kierownik Janusiak wyjaśnił, Ŝe przepis ten jest powtórką z ustawy o Domach Pomocy 
Społecznej. Jest tam zapis, Ŝe jeŜeli mieszkaniec nie przebywa w DPS do 21 dni w ciągu roku  
to nie płaci za pobyt. Natomiast jeŜeli nieobecność będzie trwała dłuŜej to wtedy ponosi 
odpłatność. Te 21 dni to taki „urlop”. 
Pan Przewodniczący i radni pytali czy te 21 dni muszą być w ciągu czy teŜ mogą być 
pojedynczo. 
Kierownik Janusiak odpowiadał, Ŝe łącznie w ciągu roku. 
Pan Przewodniczący pytał o zapis § 4 pkt 2 dotyczący dochodu i odpłatności. 
Pan Kierownik Janusiak wyjaśnił, Ŝe przyjęto iŜ odpłatność miesięczna nie moŜe być niŜsza 
niŜ 50% dochodów danej osoby i nie moŜe przekroczyć 100% kosztów mieszkania.  
Pan Przewodniczący dopytywał o górną granicę dochodów. 
Kierownik Janusiak odpowiadał, Ŝe górna granica zaleŜy od dochodów osoby. 
W tym miejscu Pan Przewodniczący zapoczątkował dyskusję w temacie wysokości 
dochodów i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Radni i Burmistrz spierali się o 
zapis § 4 pkt. 2 zawarty w uchwale. Zapisu bronił Kierownik Janusiak. 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1715. 
Kierownik Janusiak zaproponował aby zapis § 4 pkt. 2 brzmiał „ odpłatność ta wynosi 50% 
dochodów tej osoby a nie moŜe przekroczyć 100% wydatków”. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe zgodziłby się z Kierownikiem gdyby zobowiązał się, 
Ŝe doprowadzi do nowelizacji tej uchwały aby zrobić gradację dochodów i jako przykład 
podał, ze jeŜeli ktoś ma dochodu 600zł i będzie musiał zapłacić 50% dochodu to pozostająca 
kwota 300zł będzie zbyt mała. 
Kierownik odpowiedział, Ŝe osoba z takim dochodem będzie miała finansowane posiłki przez 
MGOPS. 
Pan Przewodniczący przyjął wyjaśnienie. 
Radny Ludwisiak zaproponował wycofanie tej uchwały do prawnika i dopracowanie jej i 
zapytał Kierownika Janusiaka czy jest konieczność podjęcia jej na dzisiejszej sesji. 
Kierownik odpowiedział, Ŝe wolałby aby uchwała została podjęta dzisiaj poniewaŜ są plany 
zasiedlenia budynku w Nadarzycach od 1 lipca 2013r. 
Radny Witkowski wskazał na niesprawiedliwość w dochodach osób z niskim dochodem. 
W związku z wypowiedzią radnego Witkowskiego Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe przy 
ubieganiu się o pomoc zawsze są jakieś granice w dochodach i nie zawsze jest to 
sprawiedliwe. Proponuje aby dzisiaj przyjąć uchwałę a ewentualne zmiany jakie wynikną w 
trakcie jej obowiązywania wprowadzać później. 
Głosowanie: 
Za                     -    8 
Przeciw              -  0 
Wstrzymało się – 5 
 
- uchwała nr 227/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na 
działalność Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie (zał nr 13). 
Burmistrz poprosił o wycofanie uchwały z porządku obrad z tego powodu, Ŝe w zaproszeniu 
na sesję nie było jej w porządku obrad a Pani Dyrektor chciałaby się do niej odnieść. Prosi 
aby uchwałę przenieść na następną sesję dając moŜliwość odniesienia się do niej Pani 
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Dyrektor, poniewaŜ Pani Dyrektor nie miała moŜliwości aby ustosunkować się do uchwały. 
Powiedział, Ŝe niedobrze by się stało gdyby Pani Dyrektor zaskarŜyła uchwałę do Wojewody, 
bo ma taką moŜliwość. 
Do wniosku Burmistrza odniósł się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który nie zgodził 
się na wycofanie uchwały i na argumenty Burmistrza. Poinformował, Ŝe skarŜący Pan 
Koczenasz cały czas był zainteresowany pracami komisji, zapoznawał się z protokołami z 
posiedzeń komisji czego nie robiła Pani Dyrektor. Uchwała jest propozycją Komisji 
Rewizyjnej ale to rada na koniec wyraŜa swoją wolę czy uznać skargę za zasadną czy teŜ nie. 
Pan Przewodniczący mówił, Ŝe jest wniosek Burmistrza o wycofanie uchwały. 
Przewodniczący Gawluk uwaŜa, Ŝe Burmistrz nie ma prawa aby składać taki wniosek 
poniewaŜ porządek został przyjęty a projekt uchwały jest wypracowany przez Komisję 
Rewizyjną. 
Pan Przewodniczący mówił, Ŝe skoro rada przyjęła uchwałę do porządku obrad to rada moŜe 
teŜ ją wycofać. 
Przewodniczący Gawluk zaproponował, Ŝe przedstawi parę punktów z uzasadnienia uchwały 
i rada wtedy zadecyduje czy chce wycofać projekt uchwały z dzisiejszej sesji. Poinformował, 
Ŝe w pracach komisji uczestniczyła bez prawa głosu radna Ośka. Następnie poinformował o 
zarzutach jakie komisja miała do Pani Dyrektor oraz wyjaśniał dlaczego komisja uznała 
skargę  w części za zasadną i w części za bezzasadną. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe jest wniosek Burmistrza o wycofanie uchwały z 
dzisiejszego porządku obrad i zapytał pozostałych członków Komisji Rewizyjnej czy są za 
tym aby odłoŜyć rozpatrywanie uchwały. Uchwała została dostarczona w dniu dzisiejszym i 
ma wątpliwości czy kaŜdy radny uczciwie moŜe w tej sprawie głosować. 
Radna Kazberuk odpowiedziała, Ŝe jest za propozycją Burmistrza. 
Radna Ośka odpowiedziała, Ŝe nie jest członkiem Komisji Rewizyjnej ale jej zdaniem 
uchwała powinna być w dniu dzisiejszym rozpatrzona. 
Pan Przewodniczący pytał czy Pani Dyrektor otrzymała projekt uchwały aby się z nim 
zapoznać i ustosunkować do niego. 
Radni uwaŜali, Ŝe nie ma obowiązku informować Pani Dyrektor o projekcie uchwały a jeŜeli 
juŜ to obydwie strony powinny być z nim zapoznane. 
Radny Stapiński przychylił się do propozycji Burmistrza. 
Radny Ludwisiak stwierdził, Ŝe nie na miejscu jest wysłuchanie tylko jednej strony. Trzeba w 
takim razie zaprosić teŜ stronę skarŜącą aby miała szansę wyrazić swoje zdanie. 
Pan Przewodniczący tłumaczył, Ŝe wnosił tylko aby Pani Dyrektor mogła pewne uwagi 
wnosić po zapoznaniu się z protokółem. 
Radny Kruszyński stwierdził, Ŝe po raz pierwszy spotkał się z tak wielka nieufnością do pracy 
Komisji Rewizyjnej. Sprawę skargi komisja rozpatruje juŜ kilka miesięcy i jeŜeli teraz  
będziemy wysłuchiwać stron to wszystko zacznie się od początku. Jego zdaniem uchwała 
powinna być rozpatrzona w dniu dzisiejszym. 
Pan Przewodniczący kolejny raz przypomniał, Ŝe chodzi mu o przegłosowanie wniosku 
Burmistrza o wycofanie uchwały z dzisiejszego porządku obrad aby dać moŜliwość 
wypowiedzenia się w tej sprawie stronom. 
Przewodniczący Gawluk informował o trudnościach w pracach  komisji, posiedzeniach, które 
odbywały się w szkole w Sypniewie, kompromisie jaki komisja proponowała stronom oraz o 
zarzutach komisji do pracy Pani Dyrektor. Informował takŜe, Ŝe Pan Koczensz regularnie 
zapoznawał się z wynikami prac komisji czego nie robiła Pani Dyrektor. Na zakończenie 
poinformował, Ŝe w uzasadnieniu do uchwały znajdują się informacje, które zostały zapisane 
w protokołach z posiedzeń komisji. 
W tym miejscu Pan Przewodniczący Przybylski i Przewodniczący Gawluk dyskutowali o 
sprawach proceduralnych związanych z wycofaniem projektu uchwały. 
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Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Przybylski zarządził głosowanie nad wnioskiem 
Burmistrza aby wycofać z porządku obrad uchwałę w sprawie skargi i rozpatrzyć ją na 
następnym posiedzeniu. 
Głosowanie: 
Za                        - 3 
Przeciw              -10 
Wstrzymało się -  0 
Pan Przewodniczący poprosił radnych o zabranie głosu w sprawie uchwały. 
Radny Gawluk powiedział, Ŝe chętnie udzieli wyjaśnień jeŜeli takie są potrzebne. 
Pytań nie było. 
Pan Przewodniczący przeczytał uchwałę. 
Głosowanie: 
Za                        - 9 
Przeciw              -  0 
Wstrzymało się -  4 
 
Ad. 5 
Burmistrz odczytał swoją odpowiedź (zał nr 14) na interpelację radnego Ludwisiaka złoŜoną 
na poprzedniej sesji.  
Burmistrz wyjaśniał obecnym, co radny Ludwisiak zarzucał mu w swojej interpelacji. 
Informował, Ŝ radny Ludwisiak zwrócił się z pytaniem do Enei Operator Sp.z o.o z pytaniem 
czy nasz GPZ jest pełny i czy to prawda, Ŝe sieć jest nie za dobrze wykorzystana. Przyznał, Ŝe 
takich słów na posiedzeniu komisji uŜył. Dalej Burmistrz cytował odpowiedź udzieloną przez 
Enea Operator Sp. z o.o. zupełnie odmienną od jego słów. W oparciu o posiadane informacje 
Burmistrz stwierdził, Ŝe nie jest do końca tak jak odpowiada Enea. Mówił o przedsiębiorcach, 
którzy uruchamiali dodatkową działalności i musieli ponosić pewnego rodzaju inwestycje 
poniewaŜ istniejące w centrum miasta stacje były przepełnione. Podał przykład ul. Roosevelta 
i firmy PALTECH. Mówił, Ŝe energetyka nie przyznaje się do tego, Ŝe zrobiono kilka stacji 
transformatorowych, które są bezuŜyteczne i podał przykłady ich lokalizacji. Podał teŜ 
przykład TESCO kiedy to w trybie pilnym budowano linię. Na zakończenie powiedział, Ŝe 
nie wypiera się swoich słów. Mówił, Ŝe problem ten nie dotyczy tylko Jastrowia ale teŜ i 
terenu gminy. Mówił teŜ, Ŝe radny w swoich wypowiedziach często mówi o bierności 
Burmistrza w pozyskiwaniu inwestorów. Mówił o doświadczeniu radnego w temacie 
bezrobocia i jego pracy w PUP w Złotowie jak równieŜ kiedy radny był bezrobotnym. Jako 
głównego winowajcę radny wskazuje zawsze Burmistrza. Według niego winny tego jest 
kryzys panujący na świecie i w europie. Aby inwestor chciał inwestować na danym terenie 
potrzebny jest teŜ rynek zbytu i rynek pracowników. Informował, Ŝe 90% bezrobotnych to 
ludzie z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. DuŜą grupę stanowią osoby, które 
skończyły administrację w WSZ w Pile. Wynika z tego, Ŝe brakuje ludzi z wykształceniem 
inŜynierskim lub zawodowym. Naszym problemem jest teŜ duŜa odległość do duŜego miasta. 
Radny Ludwisiak po odpowiedzi Burmistrza stwierdził, Ŝe była ona zupełnie nie na temat. 
Myśli, Ŝe zupełnie z Burmistrzem nie zrozumieli się. Dalej cytował swoje zapytania i 
odpowiedzi Burmistrza. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe pytania radnego były ogólne i trudno było się odnieść. Podał 
przykład pustego transfomatora przy działce państwa Osińskich i pytał dlaczego tam nikt nie 
chce inwestować. Mówił o inwestorach chcących tam inwestować, którym banki odmówiły 
kredytu i pytał retorycznie czy to jest wina Burmistrza, Ŝe inwestycje nie wychodzą. Na 
zakończenie powiedział, Ŝe Jastrowie jest małą miejscowością z małym rynkiem zbytu. 
Radny Ludwisiak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza mówiąc, Ŝe brak Burmistrzowi 
wiary w moŜliwości gminy i w odpowiedzi na aluzje Burmistrza o jego doświadczeniach z 
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bezrobociem przyznał, Ŝe pracował w PUP w Złotowie, po powrocie z zagranicy był 
bezrobotnym i w tym czasie budował dom jednak wolał by być całe Ŝycie osobą bezrobotną 
niŜ będąc radnym opozycji przyjąć ofertę pracy w podległej jednostce i zapomnieć o tym o co 
się walczyło. 
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe swojego czasu walczył mocno aby jego przedsiębiorstwo 
rozwijało się tak aby więcej ludzi mogło w nim pracować. Jednak ktoś wyŜej stwierdził, Ŝe w 
pobliŜu nie ma duŜego miasta. Prawdą jest, Ŝe gdzie są ludzie tam jest zbyt i naleŜy wszystko 
robić aby ściągać do gminy inwestorów aby powiększać liczbę  miejsc pracy. 
Poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się w czerwcu i będzie to sesja absolutoryjna. 
O godzinie 1815 stwierdził, Ŝe porządek sesji został wyczerpany i zamknął posiedzenie XXXII 
sesji Rady Miejskiej  Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 

 
 
 
 
 


