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Protokół nr XXXVII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 28 listopada 2013r. w godzinach 1600-1745 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz i radna Ośka) 
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 
- Przewodnicząca Rady Powiatu- Jadwiga Harbuzińska-Turek 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Andrzej Kacprzak 
- Komendant StraŜy Miejskiej- Karolina Wiśniewska 
- radny powiatowy- Ryszard Sikora 
- 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 Jana Stapińskiego 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 z działalności StraŜy Miejskiej 
4. Informacja Burmistrza z realizacji inwestycji 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2014r.” 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok 
- nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.  
- wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość (3 uchwały) 
- sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie.  
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
świadczenia realizowane w ośrodku wsparcia: Dziennym Domu Pomocy Społecznej 
funkcjonującym w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
- zmieniająca uchwałę 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. 
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- wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
- zmieniająca uchwałę Nr 311/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 
2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
- rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora Zespołu  Szkół 
Samorządowych w Sypniewie do wniesienia 

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

 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2. 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Pytań nie było. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe informacja z działalności StraŜy Miejskiej (zał nr 3) 
została przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za                    - 11 
Przeciw             - 0 
Wstrzymało się- 2 
 
Ad. 4 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Burmistrz na wspólnym posiedzeniu komisji 
przedstawił informację z realizacji inwestycji. 
Pytań nie było. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
Pan Przewodniczący oddał głos Pani Jadwidze Harbuzińskiej-Turek Przewodniczącej Rady 
Powiatu, która podziękowała za zapraszanie na sesje i poinformowała, Ŝe interesuje się 
sprawami gminy. Poinformowała o rozmowach prowadzonych w sprawie zagospodarowania 
obiektu Millenium w Sypniewie na Dom Pomocy Społecznej. Miałoby odbyć się to na 
zasadzie partnerstwa. Obiekt musi być zagospodarowany ze względów społecznych i 
ekonomicznych. MoŜe powstać wiele miejsc pracy dla mieszkańców gminy i miasta. 
Podobna sytuacja z budynkiem B- obiekt na ul Kilińszczaków przy ZST. Był pomysł aby 
utworzyć tam MOW nr 1 dla chłopców ale jest większe zapotrzebowanie dla dziewcząt. Jest 
pomysł aby umieszczane tam były dziewczęta na poziomie ponadgimnazjalnym. Związane to 
jest takŜe z powstaniem nowych miejsc pracy takŜe dla nauczycieli. Dzięki wspólnemu z 
gminą projektowi termomodernizacji moŜliwe jest wyremontowanie budynku. Pani 
Przewodnicząca poinformowała takŜe o wykonaniu przez powiat przy udziela gminy 1300m 
chodników przy drodze powiatowej oraz o próbie pozyskania dofinansowania na remont 
drogi do Sypniewka. 
W sprawie zakupu przez gminę działek połoŜonych w Jastrowiu przy ul. 1 Maja Pani 
Przewodnicząca powiedziała, Ŝe jest to korzyść dla gminy poniewaŜ powiat zgodził się je 
sprzedać po cenie wyceny  i bez przetargu. Było duŜe zainteresowanie działkami tam 
połoŜonymi i gdyby sprzedaŜ nastąpiła w przetargu gmina musiałaby więcej zapłacić. 
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PoniewaŜ wejście do amfiteatru będzie od ul. 1 Maja kupno tych działek jest dla gminy 
korzystne. 
Pani Przewodnicząca powiedziała, Ŝe Burmistrz prosił aby zorientowała się jakie są koszty 
wymiany prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany nazwy ulicy i czy jest 
moŜliwość umorzenia takich opłat. Niestety zwolnienie z takich opłat nie leŜy w kompetencji 
powiatu. Jest moŜliwe indywidualne wystąpienie o uchylenie opłaty ale muszą to być 
wyjątkowe sytuacje. 
Na zakończenie Pani Przewodnicząca złoŜyła wszystkim Ŝyczenia świąteczne oraz Ŝyczyła 
dalszej tak dobrej współpracy. 
 
 Ad. 5 
uchwała nr 316/2013 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i 
Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 
ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2014r.” (zał nr 4) została 
przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 317/2013 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok (zał nr 5) 
została przedstawiona przez Panią Skarbnik: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         217.714 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę                   42.560 zł 
● Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu wpływy z opłat za wyŜywienie      10.580 zł 
●Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu dochody z najmu        1.380 zł 
● Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie zwrot odprawy z lat ubiegłych 30.600 zł 
 
2. 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 
środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        76.590 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.462.2013.3 z dnia 20.11.2013r zwiększenie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
w 2013r 
   
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę            520 zł 
   w tym: 
1. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę            520 zł 
 
●Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu dochody ze sprzedaŜy złomu                     520 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę                 222.354 zł 
       w tym: 
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę                     4.000 zł 
● OSP zakup paliwa 
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2. Oświata i wychowanie     o kwotę                 194.667 zł 
● Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu  
   - realizacja projektu„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej  
    jakości   usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”  kwota 103.367 zł 
  - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 76.590 zł    
●Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu zmniejszenie wydatków       150  zł 
● Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie wynagrodzenia i pochodne    14.860 zł 
 
3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                        150 zł 
●Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu zwiększenie wydatków       150  zł 
 
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                   23.537 zł 
● Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie wydatków (-)  3.000 zł 
●Powiat Złotowski dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania „Likwidacja 
wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na 
terenie powiatu złotowskiego w roku 2013”    10.000 zł 
●Oświetlenie ulic, placów i dróg     16.537 zł 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        10.000 zł 
       w tym: 
      1. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę        10.000 zł  
 
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        31.000 zł 
      w tym: 
    1. Wykonanie schodów wejściowych do Przedszkola  
        Samorządowego w Jastrowiu    o kwotę         8.000 zł 
    2. Działania energooszczędne realizowane budynkach  
        znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego o kwotę       20.000 zł 
    3.Wykonanie projektu parku wraz z placem  
        zabaw ul. Zawiszy     o kwotę          3.000 zł 
 
VI. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę        25.120 zł 
      w tym: 
1. Przebudowa ul. Słowackiego w Jastrowiu   o kwotę        20.000 zł 
2. Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły  
    Podstawowej w Jastrowiu     o kwotę          3.000 zł 
3. Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym  
    w Jastrowiu       o kwotę          2.120 zł 
 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 318/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał nr 6) przeczytał Wiceprzewodniczący 
Sakowicz. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za                    - 11 
Przeciw             - 2 
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Wstrzymało się- 0 
 
- uchwałą nr 319/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał nr 7) została przeczytana przez radnego 
sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwałą nr 320/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał nr 8) została przeczytana przez radnego 
sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
 
- uchwałą nr 321/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (zał nr 9) została przeczytana przez radnego 
sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 322 /2013 w sprawie sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 10) została przeczytana przez Pana 
Przewodniczącego. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 323/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za świadczenia realizowane w ośrodku wsparcia: Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej funkcjonującym w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jastrowiu (zał nr 11) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 324/2013 zmieniająca uchwałę 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 12) została przeczytana przez 
Wiceprzewodniczącego Sakowicza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1720 obrady wznowiono. 
Po przerwie nie wrócił radny Sakowicz. 
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- uchwała nr 325/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 13) została przeczytana 
przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 326/2013 zmieniająca uchwałę Nr 311/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych (zał nr 14) została przeczytana przez Pana Przewodniczącego. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 327/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na 
działalność Dyrektora Zespołu  Szkół Samorządowych w Sypniewie do wniesienia (zał nr 15) 
została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Radny Kruszyński zapytał czy zgodnie z zapisem w uzasadnieniu uchwały do Burmistrza 
zostało wystosowane zapytanie w sprawie potrącenia wynagrodzenia. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Gawluk odpowiedział, Ŝe po sesji takie 
zapytanie zostanie do Burmistrza na piśmie wystosowane. 
 
Ad. 6 
Nie było. 
 
Ad. 7 
Radny Ludwisiak zapytał Panią Dyrektor ZGM czy została sprostowana sprawa podwyŜek 
czynszów mieszkańców budynku połoŜonego przy ul. śymierskiego 77-78. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe wyŜsze stawki czynszu zostały wprowadzone w tym budynku bez 
wypowiedzenia dotychczasowych ale sprawa została juŜ wyjaśniona. Zostało doręczone 
mieszkańcom wypowiedzenie czynszu i od 1 marca 2014 r. zostanie wprowadzona wyŜsza 
stawka. 
Radny Kruszyński poprosił aby z środków na promocję miasta wymienić tablicę 
informacyjną, która stoi w centrum. Jest ona zniszczona i juŜ nieaktualna. 
Kolejną sprawą jaką poruszył radny Kruszyński to prośba złoŜona w październiku o 
przycięcie gałęzi drzew na parkingu przy bocznym wejściu na cmentarz. Nie zostało to 
wykonane. Radny zaproponował aby przeprowadzić coś w rodzaju audytu gdzie w mieście 
naleŜy poprzycinać przeszkadzające gałęzie. Radny zawnioskował takŜe o naprawę progu 
zwalniającego na ul. Konopnickiej, którego została tylko połowa. Przypomniał teŜ, Ŝe zbliŜa 
się zima i drogi będą śliskie i w związku z powyŜszym poprosił aby szczególnie zwrócić 
uwagę na wjazd na ul. Grunwaldzką. Sporo samochodów cięŜarowych jeździ tamtędy i 
poniewaŜ jest tam pod górkę często mają problemy. 
Burmistrz poinformował, Ŝe ZECIUK będzie odśnieŜał i obiecał, Ŝe będzie pamiętał o 
wspomnianym wjeździe. W sprawie tablicy obiecał, Ŝe będzie zrobiona nowa. Będą teŜ 
odnowione tablice na drodze w stronę Sypniewa i od strony Wałcza. Burmistrz dodał, ze jest 
pomysł zmiany lokalizacji tablicy informacyjnej, chciałby zrobić coś w rodzaju skwerku i 
postawić tam ławeczki. W pobliŜu jest cukiernia więc lokalizacja jest dobra. W sprawie 
przycinania gałęzi poinformował, Ŝe skończyły się środki przeznaczone na ten cel ale straŜacy 
w miarę potrzeb będą gałęzie podcinali. 
W sprawie naprawy progu zwalniającego na ul. Konopnickiej Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest 
mu wiadomo, Ŝe niektórzy mieszkańcy nie chcieli tego progu i sami go rozebrali. Od 
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mieszkańców w sprawie jego naprawy nie wpłynął Ŝaden wniosek. Burmistrz mówił dalej, Ŝe 
panuje tendencja aby progi zwalniające likwidować. 
Radny Kruszyński odpowiedział, Ŝe bezpieczeństwo mieszkańców jest najwaŜniejsze i progi 
według niego są potrzebne. 
Burmistrz powiedział, Ŝe w sprawie naprawy tego progu wolały aby wpłynął wniosek 
mieszkańców niŜ radnego. Mieszkańcy najlepiej wiedzą co jest im potrzebne. 
Radny Gawluk  powiedział, Ŝe w tym miejscu według niego próg zwalniający nie jest 
potrzebny poniewaŜ na pobocza ulicy parkują samochody i nie ma moŜliwości rozwinięcia 
duŜej prędkości. Poprosił o poszerzenie parkingu na ulicy Konopnickiej w okolicach budynku 
z nr 1. 
Burmistrz pozytywnie wyraził się o wniosku radnego Gawluka poniewaŜ duŜo samochodów 
na ulicy parkuje ze względu na to, Ŝe podwórka są wąskie i niewygodnie jest wjeŜdŜać. 
Drobne inwestycje mogą być wprowadzane w trakcie roku budŜetowego a na ul. 
Konopnickiej pas zieleni jest na tyle duŜy, Ŝe jest moŜliwość poszerzenia parkingu. 
Dalej Burmistrz mówił o potrzebie naprawy nawierzchni na ul. Poniatowskiego oraz o 
budowie parkingu przed Komisariatem Policji oraz o przebudowie i naprawie dróg gminnych. 
Radny Kruszyński przypomniał Burmistrzowi o wniosku mieszkańców ul. Grunwaldzkiej 17 
aby postawić lampę. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe na zebraniu wspólnoty mieszkańcy wnioskowali o wycięcie 
wierzb, które zasłaniają światło. Po ich wycięciu jest nadzieja, Ŝe postawienie lamy nie będzie 
konieczne. 
 
Pan Przewodniczący na zakończenie poinformował o terminach kolejnych posiedzeń w 
związku z pracami nad przyszłorocznym budŜetem. 
O godzinie 1800 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XXXVII sesji zwyczajnej został 
wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 
 
 
 


