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Protokół nr XXXIX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 30 grudnia 2013r. w godzinach 1400-1445 

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 
-Zastępca Burmistrza GiM – Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Andrzej Kacprzak 
- Przewodnicząca Rady Powiatu- Jadwiga Harbuzińska-Turek 
- radny powiatowy- Roman Runge 
- 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 Jacka Witkowskiego 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. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok 
- uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2014 rok.  
- przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2014 rok. 
- przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2014 rok 
- zmieniająca uchwałę Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011r.                        
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak 
i w miejscu sprzedaŜy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie. 

3. Interpelacje i zapytania 
4. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 

 
Ad. 2 
- uchwała nr 344/2013 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok (zał nr 2) 
została przedstawiona przez Panią Skarbnik: 

 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                             8.000 zł 
   w tym: 
  1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące  
      realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę          8.000 zł 

wprowadzenie dotacji za dzieci z Gminy Okonek i Miasta Złotów uczęszczające do 
Niepublicznego Przedszkola w Jastrowiu 
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II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                          204.137 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        98.564 zł 
nie otrzymanie  środków  na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 
2. Dochody własne      o kwotę                 105.573 zł 

Zwiększenia                                                          o kwotę                    198.750 zł 
w tym: 
● Rolnictwo i łowiectwo                                        o kwotę                          3.000 zł 
● Turystyka                                                            o kwotę                          2.750 zł 
● Gospodarka mieszkaniowa                                  o kwotę                       18.200 zł 
● Działalność usługowa – cmentarze                      o kwotę                         9.500 zł 
● Administracja publiczna                                       o kwotę                         8.200 zł 
● RóŜne rozliczenia –odsetki od lokat                     o kwotę                       20.000 zł 
● Oświata i wychowanie                                          o kwotę                       61.700 zł 
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Gimnazjum 
● Pomoc społeczna                                                  o kwotę                        57.600 zł 
● Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     o kwotę                        17.800 zł 
 
Zmniejszenia                                                          o kwotę                      304.323 zł 
w tym: 
● Bezpieczeństwo publiczne-straŜ miejska             o kwotę                      150.000 zł 
● Podatki i opłaty                                                    o kwotę                      152.823 zł 
● Kultura fizyczna                                                   o kwotę                          1.500 zł 

 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                 174.100 zł 
   w tym: 
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania  
    wieczystego przysługującego osobom fizycznym  
    w prawo własności                                                           o kwotę                             23.400 zł  
2.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
   oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę      110.000 zł 
3. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę                   40.700 zł 
 
IV. Dochody majątkowe zmniejsza się   o kwotę      640.259 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        33.469 zł  
●Budowa wiaty imprezowej we wsi Budy   15.570 zł 
● Gmina Jastrowie-historia w kajaku, zakup kajaków  
        wraz z osprzętem    17.899 zł 
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych  
   do sektora finansów publicznych na finansowanie lub  
   dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
    inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora  
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    finansów publicznych     o kwotę     583.290 zł 
● nie otrzymana dotacja na realizację zadania „Działania energooszczędne realizowane w 
budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego” 
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej  
    udzielanej między jst na dofinansowanie własnych  
    zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę        23.500 zł 
● rozliczenie zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
       w obrębie wsi Sypniewko”  
 
V. Wydatki bieŜące zmniejsza się    o kwotę                 660.096 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę                     5.000 zł 
2. Leśnictwo       o kwotę                   10.000 zł 
3. Transport i łączność     o kwotę      101.500 zł 
4. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę              26.400 zł 
5. Działalność usługowa     o kwotę        70.000 zł 
6. Administracja publiczna     o kwotę            193.100 zł 
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę        11.360 zł 
8. Obsługa długu publicznego    o kwotę            111.426 zł 
9. RóŜne rozliczenia                                                       o kwotę                              1.220 zł     
10. Oświata i wychowanie                o kwotę        90.590 zł 
11. Pomoc społeczna                  o kwotę            7.000 zł 
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         o kwotę                     8.500 zł 
13. Kultura fizyczna                 o kwotę                   24.000 zł 
 
VI. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę     286.100 zł 
      w tym: 
1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
       w obrębie wsi Sypniewko    o kwotę       31.000 zł 
2.  Budowa wiaty imprezowej we wsi Budy   o kwotę         4.700 zł 
3. Budowa chodnika przy ul. I Armii WP w Sypniewie o kwotę         4.000 zł 
4. Budowa ul. 2 Lutego w Jastrowiu    o kwotę          2.300 zł 
5. Modernizacja ul. Al.Wolności    o kwotę        48.000 zł 
6. Przebudowa chodników ul. Grunwaldzka   o kwotę          2.800 zł 
7.  Przebudowa ul. Słowackiego    o kwotę        15.000 zł 
8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej  
    ul. Jedności Robotniczej w Jastrowiu   o kwotę        22.000 zł 
9. Budowa drogi osiedlowej przy ul. Roosevelta  
    w Jastrowiu       o kwotę          1.000 zł 
10. Zagospodarowanie terenu plaŜy miejskiej w Jastrowiu o kwotę          5.900 zł 
11. Gmina Jastrowie-historia w kajaku, zakup kajaków  
        wraz z osprzętem     o kwotę          2.000 zł 
12. Ogrodzenie cmentarza komunalnego 
       w miejscowości Brzeźnica    o kwotę                     1.400 zł 
13. Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. M. Konopnickiej  
       w Jastrowiu      o kwotę      119.000 zł 
14. Redukcja wykluczenia cyfrowego na terenie gminy  
       Jastrowie       o kwotę        13.000 zł 
15. Remont mostu w Brzeźnicy    o kwotę          2.800 zł 
16. Zakup wyposaŜenia na gminne place zabaw  o kwotę          1.200 zł 
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17. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej  
     w Brzeźnicy Kol.       o kwotę        10.000 zł 
 
Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2013r. wprowadza się zmiany: 
         1. Przychody zmniejsza się    o kwotę      283.900 zł 
           w tym: 
           - przychody z  zaciągniętych poŜyczek  
              i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  o kwotę       283.900 zł  
       
           2. Deficyt budŜetu na rok 2013 w kwocie 2.363.913 zł, zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  oraz wolnych środków. 
 
Określa  się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek  w kwocie  
3.769.760 zł,  w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budŜetu Miasta i Gminy w kwocie 1.500.000 zł. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      -13 
Wstrzymało się-  1 
Przeciw               -0 
 
- uchwała nr 345/2013 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 
2014 rok (zał nr 3) została przeczytana przez radnego sekretarza a Pan Przewodniczący 
poprosił o jej przyjęcie. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 346/2013 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na 2014 rok (zał nr 4) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 347/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Jastrowiu na 2014 rok (zał nr 5) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 348/2013 zmieniająca uchwałę Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 
czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza 
miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu sprzedaŜy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy 
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie (zał nr 6) została 
przeczytana przez radnego sekretarza a Pan przewodniczący dodał, ze została omówiona na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
Ad. 3 
Nie było. 
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Ad. 4 
Pan Przewodniczący na prośbę innych radnych zabrał głos w sprawie publikacji biuletynu 
wydanego przez przedstawiciela posła Ajchlera. W temacie diet radnych zapytał dlaczego 
podając przykłady wysokości diet radnych oparł się na przykładzie Zakrzewa a nie Warszawy 
jak w przypadku porównania stawek za wywóz śmieci. Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe 
nie napisano w biuletynie, Ŝe dieta Przewodniczącego rady w Zakrzewie jest większa niŜ 
jego. Kolejną informacją jest ta, Ŝe z okazji Święta Niepodległości odbył się wspaniały 
koncert zespołu Frygi o czym w biuletynie nie napisano. Zarzutów w sprawie obniŜenia cen 
skupu Ŝyta nie rozumie w ogóle, poniewaŜ w biuletynie poseł Ajchler skarŜy się na wysokie 
ceny skupu zboŜa. Na zakończenie powiedział, Ŝe naleŜałoby informacje zawarte w biuletynie 
nazwać „prasa kłamie”. 
Radny Kruszyński zabrał głos w sprawie wywiadu jaki ukazał się z Panem Antoniewiczem w 
Aktualnościach. W wywiadzie padły zarzuty kolesiostwa. Według radnego moŜna uznać to za 
zarzuty korupcyjne. JeŜeli Pan Antoniewicz ma na to dowody to powinien zgłosić to 
odpowiednim władzom. JeŜeli nie ma na to dowodów to nie powinien się tak wypowiadać. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe biuletyn jest mistrzostwem manipulacji. Krytyka powinna 
być konstruktywna. Wydawcą jest Biuro Poselskie posła Ajchlera. Zadał sobie trud i 
rozmawiał z posłem o treściach zawartych w biuletynie. Poseł nie znał tych treści. Radny 
zwrócił uwagę Panu Antoniewiczowi, Ŝe nie pisze o termomodernizacji budynków 
oświatowych a wytyka słup na  środku chodnika. Nie pofatygował się o uzyskanie informacji, 
Ŝe moŜe ten słup zostanie przestawiony. Osobiście jest dotknięty sugestią jakoby ubiegał się o 
stanowisko Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zastanowi się co zrobić z tym dalej. 
Wiceprzewodniczący Sakowicz zwrócił uwagę Panu Antoniewiczowi, Ŝe widzi tylko same 
błędy a nie pochwalił wielu dobrych inwestycji. ZbliŜa się kampania wyborcza więc tylko 
krytykuje a czasem warto pochwalić. 
Pan Antoniewicz odpowiadając na zarzuty radnych stwierdził, Ŝe nikt nie zarzucił mu, Ŝe 
kłamał w biuletynie. Za treści tam zawarte ponosi pełną odpowiedzialność a jeŜeli ktoś czuje 
się uraŜony za to co napisał, jest otwarta droga do odpowiednich instytucji. 
Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała za zaproszenie na sesję i w imieniu swoim i 
Starosty wszystkim, którzy pracują dla gminy podziękowała za dotychczasową współpracę 
oraz złoŜyła Ŝyczenia wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. 
Za współpracę sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych i współpracownikom 
podziękował teŜ Burmistrz i Ŝyczył radnym aby znaleźli uznanie wśród wyborców. 
W imieniu straŜaków OSP Ŝyczenia złoŜył Komendant Andrzej Kacprzak, który podziękował 
teŜ za bardzo dobra współpracę. 
O godzinie 1445 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął 
obrady XXXIX sesji rady Miejskiej w Jastrowiu 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 


