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Protokół nr XXXV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 26 września 2013r. w godzinach 1600-1745 

 
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 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Andrzej Kacprzak 
- 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 Michała Kruszyńskiego 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 przebiegu wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za  
I półrocze 2013r. 
4. Omówienie projektów uchwał w sprawie: 
- zmieniająca uchwałę Nr 226/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
- wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 
własność  Gminy i Miasta Jastrowie.  
 - zmian budŜetu gminy i miasta  
- w sprawie zbycia nieruchomości rolnej.  
- w sprawie zbycia nieruchomości rolnej.  
5. Interpelacje i zapytania radnych 
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
 
Burmistrz poprosił o przyjęcie do porządku obrad dwóch uchwał w sprawie zbycia  
nieruchomości rolnej i wyjaśnił, Ŝe zarządzeniem Nr 61/2013 z dnia 17 lipca 2013r.   
przeznaczył do sprzedaŜy nieruchomość rolną oznaczoną jako  działka nr 918/2 o  
powierzchni 2,19 ha. Jako formę sprzedaŜy określono przetarg ustny nieograniczony oraz 
zarządzeniem Nr 80/2013 z dnia 20 września 2013r. przeznaczył do sprzedaŜy nieruchomości 
rolne oznaczone jako działki: nr  30 o  powierzchni 3,25 ha, nr 120 o powierzchni 0.92 ha, nr 
53 o powierzchni 0,90 ha i nr 54 o powierzchni 0,63 ha. Jako formę sprzedaŜy określono 
przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy i miasta Jastrowie prowadzących 
działalność rolniczą na terenie gminy. 
Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
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Szerzej omówił sprawę uŜyczenia działki połoŜonej w Sypniewku  i przeznaczonej na 
budowę miejsca rekreacyjnego, którego budowa zostanie dofinansowana z LGD. Mówił takŜe 
o trudnościach z wyborem wykonawcy na budowę drogi gminnej w Sypniewku oraz o  
posiedzeniu Rady Wierzycieli Spółki Invest-Milenium,  które odbyło się w UGiM w 
Jastrowiu. 
 
Ad. 3 
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za I półrocze 2013r. 
(zał nr 3) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji, wtedy były pytania i odpowiedzi na nie. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
- uchwała nr 304/2013 zmieniająca uchwałę Nr 226/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu w 
sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych (zał nr 4) została przeczytana przez radnego sekretarza a Pan Przewodniczący 
poinformował o informacji na temat odpłatności, która została przygotowana przez Pana 
Kierownika MGOPS (zał nr 5) i poprosił o zadawanie pytań. 
Radny Kruszyński zapytał z czego wynikają kwoty podane w informacji Kierownika 
Janusiaka, nie ma Ŝadnego zapisu, który by regulował wysokość tych kwot, zapytał czy 
wynikają one z negocjacji. 
Kierownik Janusiak odpowiedział twierdząco. 
Radna Ośka zapytała jak Kierownik rozwiąŜe problem gdy np. wzrosną wydatki na leki i 
pensjonariuszowi pozostanie np. tylko 15zł. 
Kierownik Janusiak odpowiedział, Ŝe w wyjątkowych sytuacjach ustawa o pomocy 
społecznej pozwala przyjść z pomocą takim osobom i przyznać im zasiłki celowe, nie zostaną 
bez pomocy. Zaproponowane zmiany w uchwale pozwolą na to Ŝeby pensjonariuszom 
pozostawało więcej pieniędzy. 
Radna Ośka zapytała co oznacza w wydatkach u mieszkańca nr 6 zapis czynsz za mieszkanie 
własnościowe. 
Kierownik odpowiedział, ze jedna osoba podarowała swoje mieszkanie i ma w nim 
doŜywocie a w akcie notarialnym jest zapis, Ŝe ma opłacać czynsz. Będą podjęte próby 
rozmów z obecnym właścicielem aby skoro doŜywocie nie jest wykonywane sam opłacał 
mieszkanie. 
Radną Harbuzińską-Turek ta sytuacja zdziwiła, zapytała czy są ustalone zasady jakie osoby są 
do Nadarzyc kierowane. Dziwi ją sytuacja, Ŝe osoba posiada własnościowe prawo do lokalu a 
jest przyjęta do Nadarzyc, gdzie płaci niewiele za pobyt a na wynajęciu mieszkania moŜe 
zarobić. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe gdybyśmy tej Pani nie przyjęli do Nadarzyc to wegetowałaby w 
samotności i tylko na godzinę dziennie miałaby opiekunkę. 
W tym miejscu radna Harbuzińska-Turek podjęła dyskusję z Burmistrzem w temacie osób, 
które są kierowane do Nadarzyc a mają prawo do lokalu mieszkalnego.  
Kierownik Janusiak mówił o propozycjach zmian w ustawie o pomocy społecznej a radny 
Witkowski próbował dowiedzieć się skąd pochodzą róŜnice w wysokości opłat za pobyt w 
mieszkaniu chronionym. 
Pan Przewodniczący odpowiadał, Ŝe opłaty są negocjowane z pensjonariuszami a Pan 
Kierownik mówił, Ŝe koszty pobytu w Nadarzycach mogą się zmniejszyć ale to dopiero okaŜe 
się później. 
Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie: 
Za                     - 11 
Przeciw             -  0 
Wstrzymało się - 3 
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- uchwała nr 305/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 6) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 306/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność  Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 7) została przeczytana 
przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 307/2013 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok (zał nr 8) 
została przedstawiona przez Panią Skarbnik: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         423.407 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę          7.000 zł 
Odpłatność podopiecznych za pobyt w mieszkaniach chronionych i mieszkaniu socjalnym 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę      312.511 zł  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2013.7 z dnia 19.09.2013r zwiększenie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        76.590 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16.09.2013r zwiększenie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
w okresie wrzesień – październik 2013r 
4. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  realizację zadań bieŜących gmin z 
zakresu edukacyjnej  opieki wychowawczej finansowanych w całości przez  budŜet państwa 
w ramach programów rządowych                        o kwotę                            27.306 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11.09.2013r zwiększenie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w 
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r –„Wyprawka szkolna” 

 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                           45.000 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę        45.000 zł 
Zmiana opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych za pobyt 
dziecka powyŜej 5 godzin 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      602.287 zł 
       w tym: 
1. Administracja publiczna     o kwotę                   15.000 zł 
Promocja gminy 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę                 230.720 zł 
Środki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup leŜaków, wymiana okien w pokoju 
nauczycielskim i adaptacja dodatkowych pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowego 
oddziału w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu 
3. Pomoc społeczna      o kwotę                 341.181 zł 
Środki na wynagrodzenia i pochodne  28.670 zł 
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Środki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
312.511zł 
 4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę   10.396 zł 
Przeniesienie wydatków budŜetowych na kwotę 16.910 
„Wyprawka szkolna” kwota 27.306 zł 
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę          4.990 zł  
Środki na wynagrodzenia i pochodne  
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę      257.180 zł 
       w tym: 
      1. Rezerwy      o kwotę      257.180 zł  
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        16.920 zł 
      w tym: 
    1. Wykonanie wjazdu na posesję przy  
        ul. śymierskiego 77-78     o kwotę          5.000 zł 
    2. Komputer nie gryzie-wyposaŜenie centrum edukacji  
       cyfrowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej  
       w Jastrowiu      o kwotę       11.920 zł 
VI. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę          5.520 zł 
   w tym: 
1. Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym  
    w Jastrowiu       o kwotę          5.520 zł  
 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 308/2013 w sprawie zbycia nieruchomości rolnej (zał nr 9) została 
przedstawiona przez  Burmistrza, który wyjaśnił, Ŝe grunt nie jest objęty umową dzierŜawy. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1715 
 
- uchwała nr 309/2013 w sprawie zbycia nieruchomości rolnej (zał nr 10) została 
przedstawiona przez Burmistrza, który poinformował, Ŝe grunt jest dzierŜawiony przez 
rolnika, który chce go kupić. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
Ad. 5 
Interpelacji nie było. 
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący odczytał pismo z Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowana Kraina” w 
sprawie zrównania na stałe dotacji wypłacanej przez UGiM w wysokości 75% do kwoty 
przekazywanej przedszkolom publicznym. Zaproponował aby zaprosić przedstawicieli 
przedszkola na wspólne posiedzenie komisji. 
Radni zgodzili się z Panem Przewodniczącym. 
Burmistrz poinformował jak przedstawia się sytuacja w Niepublicznym Gimnazjum 
Jastrowiu.  
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Przekazywana jest tam przez gminę dotacja w wysokości około 500tys. rocznie pochodząca z 
budŜetu państwa. W 2010 roku nowelizacja ustawy o systemie oświaty zobowiązała organy 
samorządu do kontroli wykorzystania subwencji oświatowej przez niepubliczne szkoły i 
przedszkola. Po pierwszej kontroli przekazanej dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w 
Jastrowiu zakwestionowano wydatki na kwotę 55tys, które w rozliczeniu zostały zapisane 
jako odpis na stowarzyszenie. Subwencję oświatową moŜna przeznaczyć wyłącznie na 
bieŜące funkcjonowanie jednostki. Dlatego wydano decyzję odnośnie zwrotu tej kwoty. 
Nowy zarząd stowarzyszenia prowadzącego szkołę odwołał się od decyzji jednak SKO w 
całości odrzuciło odwołanie. Na początku września komornik zajął konto stowarzyszenia. 
Zarząd i nauczyciele zrozumieli, Ŝe istnienie szkoły zostało zagroŜone. W sierpniu 2013 roku 
wpłynęło rozliczenie za 2012 rok i stowarzyszenie przyznało się do wydatkowania niezgodnie 
z przepisami kwoty 17tys. Po spotkaniach z członkami stowarzyszenia podjął decyzję, Ŝe 
kwotę 55tys. bezwzględnie z odsetkami stowarzyszenie musi zwrócić jednak kwotę 17tys, 
która powstała z braku wiedzy postanowił umorzyć. Nauczyciele i zarząd postanowili ratować 
szkołę i spora część zadłuŜenia została juŜ wpłacona na konto gminy. Na zakończenie 
powiedział, Ŝe ma nadzieję iŜ stowarzyszenie wyjdzie na prostą i szkoła będzie dobrze 
funkcjonować. 
Sołtys Kolonii-Brzeźnicy Ryszard Konczerewicz zapytał czy będą łatane dziury na drodze 
powiatowej w Brzeźnicy-Kolonii, poprosił aby PZD w Złotowie zawiadomić o potrzebnych 
pracach. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe posiada informację ze Starostwa, Ŝe niektóre dziury były juŜ 
łatane ale przekaŜe informację o potrzebie dalszych prac. 
Dalej sołtys dyskutował z Burmistrzem o stanie poboczy dróg powiatowych a Burmistrz 
wyraził ubolewanie, Ŝe na sesji nie pojawiają się radni powiatowi, którzy mogliby 
przekazywać potrzeby gminy do powiatu. 
Radny Bzowski mówił o nowym parkingu w Sypniewie a radny Witkowski kolejny raz o 
potrzebie dodatkowego punktu świetlnego na ul. Ludowej. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy były prowadzone rozmowy w sprawie dodatkowych 
zajęć w przedszkolu. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe postanowiono wprowadzić naukę języka angielskiego. 
 
O godzinie 1745 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XXXV sesji rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął obrady. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


