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Protokół nr XXXIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 27 czerwca 2013r. w godzinach 1600-1845 

 
W sesji uczestniczyło 12 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz, Cielas i Stapiński) 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
-Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Ryszard Goławski- Starosta Złotowski 
- Jadwiga Harbuzińśka-Turek – Przewodnicząca Rady Powiatu 
- Ryszard Sikora – radny powiatowy 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Andrzej Kacprzak 
- Komendant StraŜy Miejskiej – Karolina Wiśniewska 
- Komendant Komisariatu Policji  Jastrowiu- BłaŜej Redzimski 
- 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 Agnieszkę Kazberuk 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budŜetu za 2012 rok: 
     - uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Jastrowie i 
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2012 rok 
     - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 
2012 rok  

4. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
   - uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla   
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 
   - 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. 
  - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jastrowia w rejonie ul. Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej 
  - wyraŜenia opinii o uznaniu części lasów naleŜących do Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w 
Nowej Szwecji za lasy ochronne. 
  - wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy (teren miasta – 6 uchwał) 
  - wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy (teren gminy – 6 uchwał) 
   - wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej (2 uchwały) 
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- zmiany WPF na lata 2013-2023 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok 

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

 
Protokół poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Przedstawił informację na temat rozstrzygniętego przez Związek Międzygminny przetargu na 
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przetarg wygrała firma Alvater. Przez następne 
2,5 roku będzie obsługiwała związek. Czeka nas wymiana pojemników na śmieci. Obecnie  
trwają negocjacje z Alvaterem aby ZECIUK mógł być podwykonawcą firmy na terenie 
Jastrowia. Problemem jest wysokość stawki jaką proponuje Alvater. W tej chwili jest bałagan 
z odbiorem śmieci poniewaŜ niektóre firmy pozabierały pojemniki na śmieci. ZECIUK 
swoich nie zabiera a związek ma dostarczyć worki dla tych gospodarstw, którym zabrano 
pojemniki. Burmistrz poinformował takŜe, Ŝe niewiele deklaracji do tej pory zostało 
wprowadzonych do systemu, spływają cały czas. 15 sierpnia okaŜe się ile osób będzie płaciło 
podatek śmieciowy. Na zakończenie Burmistrz zadeklarował, Ŝe wspólnie ZECIUKiem 
zrobią wszystko aby mieszkańcy nie ucierpieli na wprowadzaniu ustawy śmieciowej. 
Następnie Burmistrz odczytał pismo w sprawie cyfryzacji i poinformował, Ŝe jest nadzieja, Ŝe 
nasz złoŜony wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. W mieście widać prace związane z 
kładzeniem światłowodu. 
Kolejne pismo jakie Burmistrz odczytał dotyczyło propozycji PKP aby gmina przejęła 
dworzec kolejowy. Burmistrz odmówił przejęcia dworca poniewaŜ budynek wymaga remontu 
oraz mieszkają tam lokatorzy. 
Burmistrz odczytał teŜ odpowiedź z NFZ w sprawie przyjęć przez ginekologa w Jastrowiu. 
Ostatnią sprawą jaką przedstawił Burmistrz jest sprawa remontu chodników i parkingów w 
centrum miasta. Po informacjach uzyskanych od Pani Burdelak i piśmie z GDDKiA moŜna 
mieć nadzieję, ze remonty zostaną przeprowadzone. 
 
Ad. 3 
Pani Skarbnik przedstawiła prezentację z wykonania budŜetu gminy i miasta za 2012 rok (zał 
nr 3- wersja papierowa). Następnie Przewodniczący Rady Pan Jan poinformował, Ŝe 
sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2012 rok wpłynęło w 
terminie – 29 marca 2013 roku. Komisja Rewizyjna jak i pozostałe komisje Rady Miejskiej 
szczegółowo omówiły powyŜsze sprawozdanie na swoich posiedzeniach. 
Radna sekretarz Agnieszka Kazberuk odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi absolutorium a Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę nr SO-
0954/19/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 
dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie wyraŜenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
Gminy i Miasta za 2012 rok  oraz  uchwałę nr SO-0955/36/13/Pi/2013 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyraŜenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Jastrowiu o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z 
tytułu wykonania budŜetu za 2012r. Następnie otworzył debatę nad sprawozdaniem z 
wykonania budŜetu za 2012 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Gawluk poinformował, Ŝe komisja 
przeprowadziła kontrolę z wykonania budŜetu. Przeprowadziła teŜ kontrolę wydatków 
bieŜących, kontrolowano ZGM, dotację dla Ośrodka Kultury, parafii w Sypniewie, budowę 
nawierzchni ulicy Sikorskiego w Jastrowiu. Komisja zapoznała się takŜe z informacją na 
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temat stanu mienia komunalnego. Na podstawie ustaleń kontrolnych wyraziła pozytywną 
opinię o wykonaniu budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2012 rok i na tej podstawie 
występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielnie absolutorium dla Burmistrza Gminy i 
Miasta Jastrowie z tytułu wykonania budŜetu za 2012 rok. Komisja opinię przyjęła 
jednogłośnie. 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej 
radna Ciołek –Kruszyńska poinformowała, ze komisja nie miała zastrzeŜeń do sprawozdania 
z wykonania budŜetu za 2012 rok. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 228/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta 
Jastrowie i sprawozdania z wykonania budŜetu za 2012 rok (zał nr 4) Pan Przewodniczący 
przeczytał uchwałę. 
 Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 229/2013 w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2012 rok.(zał nr 5) Pan Przewodniczący 
przeczytał uchwałę. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami) 
 
Pan Przewodniczący w imieniu radnych pogratulował Burmistrzowi uzyskania absolutorium a 
Burmistrz podziękował Pani Skarbnik za pomoc przy wykonaniu budŜetu. Do Ŝyczeń 
przyłączyła się Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska-Turek oraz Starosta 
Złotowski Ryszard Goławski. 
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, Ŝe odbył się Konkurs o Nagrodę Powiatu 
Złotowskiego. WyróŜnienie specjalne otrzymał Pan Mieczysław Borkowski za całokształt 
swoich dokonań i pracę nad utrwaleniem historii Jastrowia. Następnie powiedział, Ŝe na 
wczorajszej sesji Rady Powiatu wręczono stypendia dla uczniów i otrzymała je dziewczyna  z 
gminy Jastrowie. Następnie Pani Przewodnicząca mówiła o współpracy powiatu z gminą. 
Według niej współpraca jest coraz lepsza i przynosi coraz lepsze efekty. 
O szczegółach współpracy mówił Pan Starosta Złotowski Ryszard Goławski. Informował o 
zadłuŜeniu powiatu związanym z prowadzeniem wielu inwestycji. Podziękował radzie za to, 
Ŝe wyraŜa zgodę aby pewne inwestycje powiat mógł wykonać i jako przykład podał szpital, 
straŜ poŜarną, policję. Burmistrzowi podziękował za wyjazdy do Poznania związane z 
pozyskiwaniem środków na inwestycje np. remont drogi 188. Podziękował takŜe za 
organizacje robót publicznych, które pozostawiają po sobie efekty. Poprosił radnych aby 
informować powiat o problemach jakie występują np. drogowych czy oświatowych. 
Podziękował za przystąpienie do wspólnego projektu termomodernizacji budynków 
uŜyteczności publicznej. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Starosta jeszcze raz Ŝyczył 
Burmistrzowi wszystkiego dobrego. 
Burmistrz podziękował za Ŝyczenia i powiedział, Ŝe bez osobistego wsparcia Pana Starosty i 
Pani Przewodniczącej nie dało by się wielu inwestycji zrealizować np. zmiana nawierzchni na 
moście na Gwdzie, chodnik na ul. Wojska Polskiego czy droga w Sypniewu. Burmistrz 
poinformował zebranych, Ŝe zwrócił się z wnioskiem do powiatu o przekazanie lub 
odkupienie działek połoŜonych przy amfiteatrze w celu polepszenia warunków 
zagospodarowania amfiteatru. Następnie informował o środkach jakie będą przeznaczone w 
budŜecie na kolejne inwestycje, które będą wykonywane na terenie gminy Jastrowie. 
Burmistrz mówił teŜ o rozstrzygnięciu przetargu na duŜy projekt termomodernizacji 
budynków uŜyteczności publicznej konkretnie szkół i przedszkola. W chwili obecnej gmina 
czeka na podpisanie umowy. 
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Na zakończenie powiedział, Ŝe Ŝyczył by sobie dalszej tak owocnej współpracy z powiatem. 
O godzinie 1715 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1730 obrady wznowiono. 
Po przerwie nie wróciła radna Harbuzińska-Turek 
 
Ad. 3 
 
- uchwała nr 230/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla   uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie (zał 
nr 6) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe projekt uchwały był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Radna sekretarz przeczytała uchwałę. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 231/2013 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 7) . 
Radna sekretarz przeczytała uchwałę. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 232/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Wojska Polskiego, 
Narutowicza i Ogrodowej (zał nr 8) przeczytał Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     - 9 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się -2 
 
- uchwała nr 233/2013 w sprawie wyraŜenia opinii o uznaniu części lasów naleŜących do 
Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji za lasy ochronne (zał nr 9) Pan 
Przewodniczący poinformował, Ŝe projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Radna sekretarz przeczytała uchwałę. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwałą nr 234/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 10) przeczytał Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwałą nr 235/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 11) przeczytał Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
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Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwałą nr 236/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 12) przeczytał Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwałą nr 237/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 13) przeczytał Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwałą nr 238/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 14) przeczytał Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwałą nr 239/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 15) przeczytał Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 240/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 16) przeczytała radna sekretarz. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 241/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 17) przeczytała radna sekretarz. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 242/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 18) przeczytała radna sekretarz. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 243/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 19) przeczytała radna sekretarz. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 244/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 20) przeczytała radna sekretarz. 
Głosowanie: 
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Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 245/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy (zał nr 21) przeczytała radna sekretarz. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 246/2013 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu ograniczonego 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej (zał nr 23) przeczytała radna sekretarz. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 247/2013 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu ograniczonego 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej (zał nr 24) przeczytała radna sekretarz. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 248/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2013-2023 (zał nr 25) przedstawiła pani Skarbnik informując, Ŝe w związku 
ze złoŜeniem wnioskiem o dofinansowanie zadania „Centrum Edukacji Ekologicznej i 
Turystyki w Nadarzycach” w LGD Naszyjnik Północy w Debrznie z okresem realizacji 2013-
2014 wprowadza się przedsięwzięcie do WPF  na lata 2013-2023. 
Celem zadania jest poprawa jakości Ŝycia mieszkańców  wsi Nadarzyce poprzez utworzenie 
Ekologicznego Centrum Edukacji i Rekreacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i Rozwój Wsi. 
Burmistrz dodał, Ŝe wniosek został zatwierdzony. Dofinansowanie wyniesie 260tys. Centrum 
ma powstać na bazie byłej szkoły w Nadarzycach, ma być postawiona wiata, wykonane 
zejście przez łąkę do rzeki, wykonana przystań kajakowa. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
- uchwała nr 249/2013 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok (zał nr 26) 
przedstawiła pani Skarbnik: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         337.891 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                 304.980 zł 
Środki na realizację programu „Aktywne Jutro”  
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                   32.911 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 03.06.2013r.zwiększajace 
plan dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                           32.911 zł 
   w tym: 
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1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę        32.911 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 03.06.2013r.zmniejszajace 
plan dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                          139.500 zł 
w tym: 
 3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej  
     udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego  
     na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
     i zakupów inwestycyjnych    o kwotę      139.500 zł  
Gmina i Miasto Jastrowie w dniu 5 czerwca 2013r podpisała umowę z Województwem 
Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. 
Niepodległości 18, 61-713 Poznań z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Sypniewko” 
IV. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      335.980 zł 
       w tym: 
1. Turystyka       o kwotę                     5.000 zł 
Remont pomostów na plaŜy miejskiej 
2. Działalność usługowa     o kwotę     6.000 zł  
Utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych 
3. Administracja publiczna     o kwotę                   20.000 zł 
Zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac 
publicznych i interwencyjnych 
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę                 304.980 zł  
Środki na realizację programu „Aktywne Jutro”  
V. Wydatki bieŜące zmniejsza się    o kwotę        41.500 zł 
       w tym: 
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                   41.500 zł 
Oczyszczanie miast i wsi 
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę      284.000 zł 
      w tym: 
    1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
        w obrębie wsi Sypniewko    o kwotę      160.000 zł 
    2. Dofinansowanie budowy chodników i zatok  
        autobusowych przy drodze powiatowej na terenie  
        gminy i miasta Jastrowie    o kwotę                 100.000 zł 
   3. Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki  
       w Nadarzycach      o kwotę        20.000 zł 
   4. Budowa drogi osiedlowej przy ul. Roosevelta  
       w Jastrowiu      o kwotę          4.000 zł 
VII. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę                 134.000 zł 
   w tym: 
1. Modernizacja ul. Al. Wolności w Jastrowiu  o kwotę                     4.000 zł  
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej  
    ul. Jedności Robotniczej w Jastrowiu   o kwotę        20.000 zł 
3. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne  o kwotę      100.000 zł 
4. Remont mosty w Brzeźnicy    o kwotę                      10.000 zł 
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Burmistrz poinformował, Ŝe został rozstrzygnięty przetarg na drogę osiedlową ul. Roosevelta 
i trzeba było trochę środków dołoŜyć. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (11 głosami) 
 
Ad. 5 
 
Pan Przewodniczący zapytał Burmistrza o dyŜury apteki Przy Kamiennym Domu. Są skargi, 
Ŝe apteka nie pełni dyŜurów tylko informuje, Ŝe dyŜur pełni apteka w Złotowie. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe było spotkanie z aptekarkami w sprawie ustalenia grafiku 
dyŜurów. DyŜury powinny być pełnione od godziny 2000 do 2200. Grafik został przez 
wszystkie Panie zaakceptowany. Panie aptekarki informowały, Ŝe takie dyŜury są 
nieopłacalne. Niestety nie ma Ŝadnych sankcji w przypadku gdy dyŜury nie są realizowane. 
Rozmawiał z panem Pachockim o problemie z apteką Przy Kamiennym Domu i dowiedział 
się, Ŝe nie ma moŜliwości wyegzekwowania dyŜuru. 
Radny Kruszyński nie mógł zrozumieć, Ŝe dyŜury są nieopłacalne i powiedział, Ŝe będzie 
namawiał do bojkotu wspomnianej apteki. 
 
Ad. 6 
 
Zastępca Burmistrza zaprosił na Festyn Wodny, który odbędzie się nad jeziorem, będzie 
pokaz z udziałem łodzi motorowych i inne atrakcje i poinformował, Ŝe 29 czerwca nastąpi 
oficjalne otwarcie plaŜy miejskiej. 
Radna Ośka podziękowała Pani Dyrektor Ośrodka Kultury za wspaniale zorganizowane 
widowisko w noc świętojańską na plaŜy. 
Radny Witkowski pochwalił za organizację festiwalu Bukowińskie Spotkania, zaproponował 
aby w przyszłości bardziej eksponować występujące wieczorem zespoły muzyczne. 
Radny Gawluk powiedział, Ŝe otrzymał skargę w sprawie zamknięcia furtki od ośrodka Pani 
Porada na plaŜę. Natomiast od strony ośrodka Pani Gołąb siatka jest zdjęta i do plaŜy jest 
swobodny dostęp. Na dzień dzisiejszy są trzy ogródki piwne, z których bezpośredni dostęp do 
plaŜy mają tylko dwa. Natomiast w jednym furtka została zabita deskami. Właścicielka baru 
jest bardzo rozŜalona, Ŝe bez Ŝadnego uzgodnienia, bez poinformowania jej furtka została 
zabita. Drugą sprawę jaką poruszył radny Gawluk to brak koszy na śmieci na plaŜy miejskiej. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe kosze na śmieci na plaŜy juŜ są i od rana zaszło wiele zmian na 
plaŜy. Poinformował, Ŝe o godzinie 1400 rozmawiał z państwem Porada, Panią Chojnacką, 
Panem Stępniem. Ich Ŝal wynika z tego, Ŝe przegrali przetarg. Następnie Burmistrz 
przedstawił jak wyglądały ogłoszenia o przetargu i jakie kryteria trzeba było spełnić oraz 
poinformował kto wygrał przetarg. Mówił teŜ o inwestycjach jakie zrobione zostały na plaŜy 
oraz o ilości zakupionego sprzętu pływającego. Powiedział, Ŝe podjęto decyzję o moŜliwości 
sprzedaŜy piwa aby zlikwidować istniejącą fikcję. Wyznaczona została strefa gdzie moŜna 
spoŜywać piwo a w innych miejscach jeŜeli zostanie ktoś przyłapany na spoŜyciu zostanie 
ukarany. DzierŜawca obiektów ma obowiązek sprzątania obiektu, wywozu śmieci z plaŜy i 
opróŜniania ubikacji oraz respektowanie strefy gdzie będzie sprzedaŜ piwa. Mówił o swojej 
rozmowie z dotychczasowymi dzierŜawcami i róŜnych kwotach dzierŜawy. Poinformował o 
prośbie dzierŜawców skierowanej w latach 90 do Dyrektora Puzio o zrobienie dwóch furtek –
jedną bezpośrednio z plaŜy do ich baru i drugą do ośrodka. W tym roku jednak oferta została 
złoŜona i została wybrana najlepsza cenowo. Dlatego plaŜa musi być zagrodzona i osobiście 
to wytłumaczył dotychczasowym dzierŜawcom. 
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Radny Gawluk przerwał Burmistrzowi i poinformował, Ŝe jego pytanie dotyczyło tylko tego 
dlaczego furtka została deskami zabita a  z drugiej strony od Pani Gołąb dostęp bezpośredni 
do plaŜy jest. 
Burmistrz nie zgadzał się w tej kwestii z radnym Gawlukiem, który próbował udowodnić 
Burmistrzowi swoją rację. 
Burmistrz argumentował, Ŝe z tej strony siatka jest odgięta tylko dlatego, Ŝe przepisy nakazują 
bezpośredni dostęp do linii brzegowej jeziora. 
Radny Gawluk w dalszym ciągu domagał się od Burmistrza konkretnego wyjaśnienia 
dlaczego z jednej strony jest dostęp do plaŜy a z drugiej został zabity deskami bez 
poinformowania właścicieli. Mówił, Ŝe do przetargu nie ma zastrzeŜeń. 
Burmistrz dowodził, Ŝe od strony Pani Gołąb nie ma bezpośredniej furtki na plaŜę. Pani 
Gołąb ma od swojego ośrodka bezpośrednie zejście do jeziora a do wody wędkarze muszą 
mieć dostęp i dlatego podniesiono siatkę. Obecni dzierŜawcy to młodzi ludzie, którzy mają 
pomysły i trzeba dać im szansę ich realizacji. Zaproponował aby Pan Stępień doszedł do 
porozumienia z obecnym dzierŜawcą. 
Radny Witkowski zwrócił uwagę, Ŝe zamysłem siłowni było to, Ŝeby osoby, które biegają lub 
chodzą  wokół jeziora miały moŜliwość skorzystania z siłowni na plaŜy. Nadleśnictwo 
zamierza teŜ po trasie kilka takich punktów do ćwiczeń stworzyć. W tej chwili plaŜa jest 
przedłuŜeniem ścieŜki rekreacyjnej. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe w sprawie furtki z ośrodka wypoczynkowego popiera 
radnego Gawluka, nie trafiają do niego argumenty Burmistrza, kaŜdy z miasta moŜe przyjść z 
butelką piwa czy kubkiem plastikowym i wyrzucić go na plaŜy, nie tylko klienci baru mogą 
tak robić. Jest to zwykłe zamykanie konkurencji, nowy dzierŜawca będzie sprzedawał alkohol 
więc staremu zamknie się furtkę aby ludziom na około nie chciało się chodzić do starego 
baru. Nie jest to wspieranie przedsiębiorczości tylko wspieranie co niektórych osób. 
Zamkniętym przejściem przechodziły dzieci z ośrodka na plaŜę a teraz muszą chodzić na 
około i przechodzić przez drogę dojazdową do parkingu co nie jest bezpieczne. Jako 
Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony 
Środowiska Ŝąda  przywrócenia zamkniętej furtki ze względu na bezpieczeństwo dzieci. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe wypowiedzi Burmistrza co boli Państwa Porada to 
domniemania. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie są to domniemania ale wyniki rozmowy z Państwem Porada. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe Państwo Porada pewnie inaczej by zareagowali gdyby byli 
uprzedzeni o zamknięciu furtki. 
Pan Kierownik Referatu SPRiT poinformował, Ŝe to on organizował przetargi na dzierŜawę 
plaŜy i uzupełniając informacje Burmistrza powiedział o spotkaniu z Panem Stępniem i 
informowaniu, Ŝe jeŜeli nie przystąpią do przetargu to obie bramki będą zamknięte i Pan 
Stępień odpowiedział, Ŝe to rozumie więc nie jest to Ŝadne zaskoczenie. 
Radny Witkowski powiedział, Ŝe gmina jako właściciel obiektu musi dbać o to Ŝeby plaŜa 
była atrakcyjna i aby w następnych latach osiągnąć z niej jak największe wpływy. Osoba 
dzierŜawiąca musi wiedzieć, Ŝe działa się na jej korzyść i w przyszłości aby jak najwięcej 
podmiotów składało swoje oferty. 
Wiceprzewodniczący Sakowicz powiedział, Ŝe dobrze by było aby w przyszłości 
wydzierŜawiać plaŜę nie na rok ale na dłuŜszy okres wtedy dzierŜawca będzie miał 
perspektywy. 
Burmistrz zwrócił radnym uwagę aby zobaczyli jak wygląda ogrodzenie od ośrodka Państwa 
Porada, brudne betonowe słupki obciągnięte siatką. Mówił, Ŝe informował Państwa Porada o 
dalszych inwestycjach i o wznowieniu granic a zgodnie z Kodeksem cywilnym Państwo 
Porada powinni partycypować w kosztach budowy ogrodzenia. Gmina zrobi to jednak  sama. 
Państwo Porada tak długo mają ośrodek, Ŝe zaczęli plaŜę traktować trochę jak swoją 
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własność. Dalej Burmistrz kolejny raz wyjaśniał jak organizowany był przetarg i 
poinformował, Ŝe w przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg na trzy lata. Państwu Porada 
poradził aby porozmawiali z obecnym dzierŜawcą i moŜe dojdą do porozumienia. 
Radny Gawluk zapytał Burmistrza o zamykanie bramy na plaŜę. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe będzie zamykana w godzinach wieczornych. 
Radny Gawluk zapytał co da zamykanie bramy skoro od strony Pani Gołębiowej moŜna 
małym fiatem wjechać i cały plac zabaw wywieźć. 
Burmistrz nie rozumiał którędy moŜna wywieźć urządzenia z placu zabaw. 
Radny Gawluk wyjaśniał Burmistrzowi jaką drogą moŜna to zrobić. 
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, Ŝe jest monitoring, załoŜono 6 kamer a w tamtym 
miejscu będą 2 kamery. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe kiedyś była skarga do wojewody na działania 
Burmistrza konkretnie o zamykanie plaŜy i wtedy wojewoda odpowiedział, Ŝe skoro jest 
biletowanie to plaŜa musi być zamykana. 
Wypowiedź Przewodniczącego poparł radny Gawluk mówiąc, Ŝe skoro nie ma biletów plaŜa 
powinna być otwarta. 
Pan Przewodniczący sprostował, Ŝe sprawa dotyczyła tylko linii brzegowej. 
Na zakończenie radna Kazberuk powiedziała, Ŝe radni powinni podziękować Burmistrzowi za 
to, Ŝe zrobił piękną plaŜę. 
O godzinie 1845 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XXXIII sesji Rady Miejskiej  
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął obrady. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 
 
 
 


