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Protokół nr XXXVI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 24 października 2013r. w godzinach 1600-1745 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz i radna Harbuzińska-Turek) 
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 
- Komendant StraŜy Miejskiej- Karolina Wiśniewska 
- radny powiatowy- Ryszard Sikora 
- syndyk masy upadłościowej Invest Millenium- Maciej Paluszyński 
- 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 Annę Ośka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum, 
b) przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji. 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 
3. Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych 
4. Omówienie projektów uchwał w sprawie: 
- określenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
- stawki dotacji przedmiotowej w roku 2014 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
- zmiany budŜetu gminy i miasta na 2013 rok 
- zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wsparcie na starcie” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 
- w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego 
na rok 2014   
5. Interpelacje i zapytania radnych 
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
 
PoniewaŜ nie było uwag do porządku obrad Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe uwaŜa 
go za przyjęty. 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
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Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) szerzej mówiąc o 
rozstrzygnięciu przetargu na budowę drogi w Sypniewku. Inwestycja ma być zakończona do 
końca listopada i zostanie dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 140tys. 
Pytań nie było. 
 
Pan Przewodniczący Przybylski oddał głos Panu Maciejowi Paluszyńskiemu syndykowi masy 
upadłościowej spółki Invest Millenium w Sypniewie. 
Syndyk przedstawił radnym cel przybycia na sesję oraz poinformował, Ŝe jest syndykiem 
spółki Invest Millenium, której majątek znajduje się w Sypniewie i, Ŝe zajmuje się sprzedaŜą 
majątku spółki w celu zaspokojenia licznych wierzycieli. Jednym z wierzycieli jest teŜ gmina 
Jastrowie z tytułu podatku od nieruchomości, który miesięcznie wynosi 12tys. Jest on 
naliczany tylko od obiektów, które posiadają pozwolenie na uŜytkowanie. Uzyskanie 
pozwoleń na uŜytkowanie kolejnych obiektów zaskutkuje podwojeniem podatku. 
Wierzytelność gminy Jastrowie na dzień dzisiejszy wynosi 600tys. Jest zobowiązany do 
pokrywania na bieŜąco kosztów postępowania i kosztów podatku od nieruchomości, który 
naliczany jest teŜ po ogłoszeniu upadłości. Nie dysponuje Ŝadnymi środkami, które 
umoŜliwiłyby pokrycie kosztów postępowania. Z uzyskanych zaliczek została sporządzona 
wycena nieruchomości i wierzytelności. Poinformował, Ŝe wystąpił do Burmistrza o 
odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości za okres po ogłoszeniu upadłości i 
zapowiedział, Ŝe najprawdopodobniej nie będzie w stanie pozyskać środków na zapłacenie 
wierzytelności wobec gminy. Ma deklarację od obecnych dzierŜawców, Ŝe są gotowi uiszczać 
miesięcznie połowę środków z przeznaczeniem na podatki od nieruchomości. Jego wpływ do 
masy upadłości wynosić więc będzie 5-6tys, z których musi pokryć podatek od nieruchomości 
i pozostałe koszty postępowania. Biorąc powyŜsze pod uwagę jedyną rozsądną drogą jest 
wystąpienie do rady o umorzenie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości i 
odroczenie terminu zapłaty części podatku, która ewentualnie pozostanie po odroczeniu. 
Dalej syndyk wyjaśniał radnym czy takie umorzenie będzie korzystne dla gminy. Majątek 
spółki został wyceniony na około 13mln a na liście wierzytelności jest w tej chwili 22mln. W 
tym momencie brak zgody gminy na umorzenie przynajmniej części podatku od 
nieruchomości przy niechęci wierzycieli do finansowania postępowania moŜe skutkować 
powrotem do stanu sprzed ogłoszenia upadłości. Postępowanie upadłościowe daje szansę, Ŝe 
uda się ośrodek sprzedać. JeŜeli gmina zajmie stanowisko negatywne moŜe nie mieć wyjścia i 
będzie musiał umorzyć postępowanie upadłościowe. Burmistrz wyraził zgodę na odroczenie 
części płatności jednak sytuacja przedstawia się tak, Ŝe nie będzie w stanie uregulować 
podatku. Na zakończenie zwrócił się z gorącą prośbą w imieniu swoim i innych wierzycieli o 
przychylność ze strony rady. Dał radnym nadzieję, Ŝe w przyszłości moŜe uda się część 
wierzytelności zwrócić i na terenie gminy będzie właściciel ośrodka, który ze swoich 
zobowiązań będzie się wywiązywał. 
Radny Sakowicz zapytał czy ma juŜ na uwadze konkretnego przedsiębiorcę do zakupu 
ośrodka.  
Syndyk odpowiedział, Ŝe w tej chwili nie poniewaŜ dopiero udało się sporządzić wycenę 
majątku i dalej informował o wartości ośrodka i jego obiektach, z których nie wszystkie 
zostały dopuszczone do uŜytkowania. 
Radny Sakowicz przypomniał pierwszego właściciela ośrodka, który deklarował, Ŝe ośrodek 
będzie funkcjonował, minęło tyle lat od tamtego czasu, syndyk deklaruje nowego właściciela 
a od tamtej pory nic się nie zmieniło. Ktoś zarabia na ośrodku pieniądze a długi nie są 
spłacane. 
Syndyk przyznał radnemu rację i powiedział, Ŝe to przedsięwzięcie od początku moŜna uznać 
za oszukańcze. Usprawiedliwił się, Ŝe proces odzyskania majątku moŜe ciągnąć się latami. 
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Zgodził się na rolę syndyka tylko dlatego aby majątek nie został rozkradziony. Nie wie jednak 
kiedy i za ile uda mu się majątek sprzedać. 
Burmistrz poinformował, Ŝe razem z syndykiem odwiedził ośrodek i zauwaŜył, Ŝe w kilku 
miejscach potrzebuje bieŜących remontów, dotychczasowi dzierŜawcy korzystają z niego 
jednak nie chcą go utrzymywać. 
Pan Przewodniczący podziękował syndykowi za przedstawienie problemu i powiedział, Ŝe 
poczekamy na propozycje Burmistrza. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe wszyscy radni złoŜyli oświadczenia majątkowe w 
terminie, zostały one przesłane do Urzędu Skarbowego w Złotowie i do dnia dzisiejszego nie 
przyszła Ŝadna informacja z urzędu skarbowego na temat oświadczeń majątkowych. 
 
Ad. 4 
 
- uchwała nr 310/2013 w sprawie określenia wysokości rocznej stawki podatku od 
nieruchomości (zał nr 3) przedstawił Pan Przewodniczący informując, Ŝe stawki podatkowe 
wzrosły o 2% a następnie odczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami bez radnego Kruszyńskiego) 
 
- uchwała nr 311/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych (zał nr 4) została przedstawiona przez Pana Przewodniczącego i odczytana 
przez radną sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami bez radnego Kruszyńskiego) 
 
- uchwała nr 312/2013 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w roku 2014 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej (zał nr 5) została przeczytana przez radną sekretarz. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     - 8 
Przeciw             - 0 
Wstrzymało się- 4 
Nie głosował radny Kruszyński. 
 
- uchwała nr 313/2013 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok (zał nr 6) 
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 
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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 
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  



5 
 

        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 (12 głosami bez radnego Ludwisiaka) 
 
- uchwała nr 314/2013 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. 
„Wsparcie na starcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej (zał nr 7) przedstawił Burmistrz informując, Ŝe złoŜono wniosek na utworzenie 
dodatkowego oddziału 25 dzieci w wieku 3-4 lata. Nabór odbędzie się w listopadzie spośród 
dzieci, które nie korzystały z opieki przedszkolnej. Nasz wkład to przygotowanie 
pomieszczeń. Projekt zakłada zatrudnienie dodatkowo 3-4 osób personelu oraz obejmuje 
zakup mebli, urządzeń audiowizualnych, które zostaną w przedszkolu. Przewidziane są teŜ 
wyjazdy edukacyjne oraz finansowane będą zajęcia dodatkowe takie jak rytmika, psycholog, 
logopeda. ZałoŜeniem programu jest, Ŝe dzieci przyjęte,obowiązkowo będą objęte dalszą 
edukacją. 
Pani Dyrektor przedszkola poinformowała, Ŝe jest zainteresowanie rodziców z niepublicznego 
przedszkola na przyjęcie dzieci jednak program przewiduje przyjęcie dzieci, które do tej pory 
nie  chodziły do przedszkola. Rekrutacja zostanie ogłoszona po podpisaniu umowy. Są 
wytyczne, które trzeba będzie uwzględnić. Będą wyremontowane pomieszczenia, zatrudnione 
dodatkowe osoby oraz zostanie dokupione wyposaŜenie. Oddział będzie czynny od godziny 
600 do 1600. 
Pytań nie było. Radna sekretarz przeczytała uchwałę. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. (13 głosami) 
 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1710 obrady wznowiono. 
 
- uchwała nr 315/2013 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta jako podstawy do 
obliczenia podatku rolnego na rok 2014  (zał nr 8) przedstawił Burmistrz informując, Ŝe  w 
tym roku zmieniły się zasady wyliczania stawki maksymalnej. Brane jest pod uwagę 11 
kwartałów a wcześniej było brane 3 kwartały. Stawka maksymalna została ustalona w kwocie 
69,28zł za dt. Na wspólnym posiedzeniu komisji nie był omawiany projekt uchwały poniewaŜ 
nie była znana kwota, która została ogłoszona dopiero 18.10.2013r. Zgodnie z poprzednimi 
stawkami podatków proponuje obniŜenie stawki o 2%. Proponuje więc 66,50zł za dt i 
poinformował, Ŝe ma obowiązek wystąpić o wydanie opinii w tym temacie do Izby Rolniczej. 
Poprosił radnych o wypowiedzi czy pozostaje stawka zaproponowana czy mają inne 
propozycje. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe chciałby zobaczyć opinię Izby Rolniczej. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe w tej chwili nie ma tej opinii ale kaŜda obniŜka stawki jest przez 
Izbę mile widziana i na pewno będzie tak, Ŝe opinia będzie pozytywna. 
Radny Ludwisiak zaproponował aby wstrzymać się z podjęciem uchwały i zacytował zapis z 
uzasadnienia w sprawie opinii Izby Rolniczej. Prosił aby poczekać na wydanie opinii i 
ewentualnie na następnej sesji podjąć uchwałę. 
Burmistrz zapytał kiedy w takim razie przygotować budŜet na 2014 rok. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe moŜna zwołać sesję nadzwyczajną jeŜeli są do podjęcia 
pilne uchwały. 
Radny Gawluk powiedział, Ŝe ma odrębne zdanie niŜ radny Ludwisiak i uchwałę naleŜy 
dzisiaj podjąć. Stawka zaproponowana przez Burmistrza jest za wysoka i biorąc pod uwagę 
ceny skupu zboŜa proponuje stawkę 60zł za 1 dt. 
Radny Sakowicz zaproponował aby w temacie wysokości stawki wypowiedzieli się sołtysi. 
Radny Bzowski przypomniał swoje argumenty z poprzedniego roku gdy podejmowano 
uchwałę w tej sprawie i biorąc pod uwagę opinię środowiska rolników zaproponował, Ŝe 
stawka powinna być na poziomie ubiegłego roku lub niŜsza. 
Radny Ludwisiak przypomniał, Ŝe w ubiegłym roku stawka bazowa wynosiła 75,86zł za 1dt i 
porównując ją do obecnej widać, Ŝe rolnicy mniej zarabiają. Kolejny raz poprosił o wycofanie 
uchwały argumentując tym, Ŝe w art. 5 ust. 1 cytowanym w uzasadnieniu jest napisane jakie 
terminy obowiązują przy doręczeniu projektu uchwały do Izby Rolniczej i powiedział, Ŝe Izba 
ma 14 dni na wydanie opinii. 
Burmistrz mówił, Ŝe opinia Izby nie jest konieczna i zaproponował aby zadowolić radnego 
Ludwisiaka zmienić zapis z uzasadnienia na „wystąpiono o opinię do właściwej Izby 
Rolniczej”. JeŜeli radni zmniejszą stawkę to właściwie opinia izby nie ma znaczenia. Opinia 
jest konieczna gdyby rada w ogóle nie podejmowała uchwały bo wtedy obowiązują stawki 
maksymalne. Burmistrz przypomniał teŜ o obowiązujących terminach informując, Ŝe uchwała 
jest publikatoryjna i jeŜeli terminy nie zostaną dotrzymane będzie obowiązywała stawka 
maksymalna. Na zakończenie przypomniał, Ŝe ustalając stawki równo potraktował obywateli 
podwyŜszając i obniŜając stawki o 2%. 
Radny Ludwisiak nie zgodził się z wypowiedzią Burmistrza i powiedział, Ŝe jego zdaniem 
opinia jest niezbędna do podjęcia decyzji przez radę i zacytował art. 5 ust 1 ustawy o Izbach 
Rolniczych, według którego opinia Izby jest konieczna. 
Burmistrz dodał, Ŝe wystąpiono o opinię i jest przekonany, Ŝe będzie ona pozytywna i nie jest 
ona niezbędna jako załącznik do uchwały. 
Radny Ludwisiak przypomniał, Ŝe termin 14-dniowy na wydanie opinii jeszcze nie upłynął. 
Pan Przewodniczący poprosił aby sołtysi wypowiedzieli się na temat uchwały. 
W imieniu sołtysów wypowiedział się sołtys Kaczmarek i po uzasadnieniu zaproponował 
stawkę 55zł za 1dt. 
Pan Przewodniczący zapytał jaki wpływ jest do budŜetu z tytułu podatku rolnego. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe przy stawce 65zł wpłynąć powinno 620tys. 
Radny Stapiński zaproponował 55zł za 1dt. 
Radny Witkowski powiedział, Ŝe uwaŜa, Ŝe stawka 60zł za 1dt jest odpowiednia. 
Innych propozycji nie było a Burmistrz swoją stawkę wycofał. 
Głosowanie za propozycją radnego Ludwisiaka aby wycofać uchwałę:  
Za                    -1 
Przeciw           -9  
wstrzymało się-3 
 
Głosowanie za propozycją radnego Stapińskiego (stawka 55zł): 
Za                     -4 
Przeciw           - 9 
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Wstrzymało się-0 
 
Głosowanie za stawką radnego Gawluka (stawka 60zł): 
Za                      -7 
Przeciw             -5 
Wstrzymało się-1 
 
Głosowanie za uchwałą, która po zmianie stawki przeczytał Pan Przewodniczący: 
Za                      -11 
Przeciw             -  0 
Wstrzymało się – 2 
 
Ad.5 
Nie było. 
 
Ad.6 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe tegoroczna msza za ojczyznę zostanie odprawiona w 
Brzeźnicy o godzinie 1100. 
Radny Bzowski poprosił Burmistrza o interwencję w PZD w sprawie postawienia 
odpowiednich znaków aby kierowcy parkowali samochody na nowo powstałym parkingu. 
Prosił teŜ o postawienie znaku ograniczenia prędkości lub innego ostrzegawczego znaku na 
wjeździe do Sypniewa. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe były prowadzone w tej sprawie rozmowy z PZD, z których 
wynika, Ŝe postawienie takich znaków jest zasadne. Poinformował teŜ, Ŝe wybiera się ze 
Starostą na objazd dróg . 
 
O godzinie 1745 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął 
posiedzenie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 
 
 


