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Protokół nr XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się w dniu 19 grudnia 2013r. w godzinach 1600-1745 

W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz i radny Gawluk) 

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 
- 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 Szlenkiera 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. Uchwalenie budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie na  2014rok. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
- wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest  ta 
sama nieruchomość (11uchwał) 
- zmieniająca uchwałę Nr 154/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2012r. 
w sprawie podziału gminy i miasta na stałe obwody glosowania oraz ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

    - zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok 
    - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 

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

 

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 

Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) i dalej 
poinformował, Ŝe razem z Zastępcą w dniu 5.12.2013r. byli w Poznaniu.  Powiedział, Ŝe 
projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont”, Gminę i Miasto 
Jastrowie oraz sołtys wsi Samborsko – ElŜbietę Magdę pn. „Hanow – Made in Samborsko” 
został wyróŜniony I lokatą i kwotą 10tys w konkursie organizowanym przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach 
strategii rozwoju obszarów wiejskich” Była to XIV edycja konkursu, a zarazem trzecia 
z rzędu, w której nagradzane jest jastrowskie stowarzyszenie. Projekt realizowany w sierpniu 
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i wrześniu 2013 roku polegał na zagospodarowaniu i uprzątnięciu zabytkowego cmentarza 
ewangelicko-augsburskiego, a obecnie parku wiejskiego im. Michała Krzysztofa Hanowa 
w Samborsku. W parku umieszczono ławki i tablice informacyjne dotyczące postaci 
uczonego, przyrody Samborska i jej okolic. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu . 
Gminę Jastrowie reprezentował z-ca burmistrza pan Jerzy Klimczak. Ze strony Horyzontu 
nagrodę odbierali panowie: Roman Koenig, Krzysztof Dymek i Piotr Kozłowski. 
Następnie Burmistrz przedstawił informację z udziału w posiedzeniu Rady Wierzycieli Spółki 
Millenium w Sypniewie. Rada Wierzycieli upowaŜniła syndyka do ogłoszenia o moŜliwości 
składania ofert na kupno majątku spółki. Całość obiektu wyceniona jest na 13 mln. JeŜeli za 
taką cenę obiekt zostanie sprzedany to gmina ma szansę odzyskać swoje długi. Najwięksi 
wierzyciele to fundusze inwestycyjne i firmy windykacyjne. Na spotkaniu Burmistrz 
przedstawił koncepcję aby obiekt adaptować na Dom Pomocy Społecznej niekoniecznie 
powiatowy ale prywatny i jest zainteresowany inwestor z Niemiec. Burmistrz złoŜył 
deklarację, Ŝ gmina jest zainteresowana sprzedaŜą wiarygodnemu oferentowi. Na początku 
lutego będzie wiadomo jakie oferty wpłynęły. Wierzyciele są chętni rozpatrywać nawet oferty 
niŜsze niŜ 13 mln. 

Pytań nie było. 

Ad. 3 
Pan Przewodniczący odczytał jak wygląda procedura uchwalania budŜetu . 

Radny Kruszyński poprosił o 5 minut przerwy.  

O godzinie 1625 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 

O godzinie 1630 obrady wznowiono. 

- uchwała nr 328/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta  Jastrowie na lata 2014 - 2023 (zał nr 3) została przeczytana przez radnego 
sekretarza. Przewodniczący dodał, Ŝe uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -9 
Wstrzymało się- 4 
Przeciw               -0 
 
- uchwała nr 329/2013 w sprawie budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2014 rok (zał nr 4) 
przedstawiła Pani Skarbnik: 
BudŜet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2014 po konsultacjach na Komisjach Rady Miejskiej 
i wprowadzonych autopoprawkach został zaplanowany ostatecznie w kwotach: 

Dochody 32.984.544 zł 
Wydatki 35.387.365 zł 

 
Planowany deficyt w kwocie 2.402.821 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
Planowane rozchody określone zostały na łączną kwotę  1.017.179 zł. 
Dla zrównowaŜenia budŜetu w roku 2014 zaplanowano przychody w ogólnej kwocie 
3.420.000 zł  
w tym: 
● Przychody ze spłat poŜyczek i kredytów udzielonych  
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    ze środków publicznych           271.900 zł         
● Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2014r.     3.148.100 zł 
 
Struktura dochodów budŜetowych w 2014r. przedstawia się następująco: 
- subwencje kwota 12.501.865 zł, stanowią 37,90% dochodów budŜetowych; 
- dotacje na zadania zlecone kwota 5.731.458 zł, stanowią 17,38% dochodów budŜetowych; 
- dotacje na zadania własne kwota 479.420 zł, stanowią 1,45% dochodów budŜetowych; 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
  z udziałem środków europejskich kwota 323.528 zł, stanowią 0,98% dochodów 
budŜetowych; 
- dotacje celowe otrzymane z powiatu kwota 49.320 zł, stanowią 0,15% dochodów    

budŜetowych; 
- dochody własne kwota 13.427.953 zł, stanowią 40,71% dochodów budŜetowych; 
- dochody majątkowe kwota  471.000 zł, stanowią 1,43% dochodów budŜetowych; 
 
Z łącznej kwoty 35.387.365 zł wydatków budŜetowych przeznaczono na: 
- wydatki bieŜące  kwota 31.282.030 zł; 
- wydatki majątkowe  kwota   4.105.335 zł. 
W poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej zaplanowano sfinansowanie 
obligatoryjnych zadań własnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie.  
W ramach wydatków bieŜących utworzono rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 154.765 zł, 
2) celowe w wysokości 965.235 zł,  
      z tego: 
      a)   na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 89.000 zł, 

b)   na wynagrodzenia 530.000 zł, 
c) na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-

Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie   26.235 zł, 
d) na inwestycje 320.000 zł.  

Uchwalony budŜet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2014 uwzględnia przegłosowane przez 
Radnych Rady Miejskiej w Jastrowiu autopoprawki do projektu budŜetu na 2014r., które 
stanowią załącznik do uzasadnienia Uchwały Nr 329/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. 
Pan Przewodniczący przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu 
budŜetu na 2014 rok (zał 5,6,7) a następnie poprosił Przewodniczących Komisji o odczytanie 
opinii o projekcie budŜetu . 
Burmistrz przedstawił autopoprawki do budŜetu na 2014 rok(zał nr 8) i poinformował, Ŝe 
przychylił się do wniosku Komisji BudŜetowej. Poprosił radnych aby pamiętali o tym, Ŝe są 
to kwoty planowane i ma nadzieję, Ŝe zostaną w 2014 zrealizowane. Przypomniał o 
przeprowadzonych inwestycjach i kwotach dofinansowania jakie wrócą do budŜetu w 2014 
roku. Poinformował w sprawie wydatków majątkowych, Ŝe jeŜeli budŜet zostanie przyjęty to 
nie znaczy to, Ŝe wszystkie wydatki majątkowe  zostaną wykonane. Jakie inwestycje będą 
wykonane okaŜe się dopiero w marcu kiedy będą rozstrzygnięte przetargi. Burmistrz 
informował takŜe o inwestycjach, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku  
budŜetowego. Na zakończenie powiedział, Ŝe pewne są tylko wydatki bieŜące a wydatki 
majątkowe moŜna zmieniać. 
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem budŜetu . 

Radny Bzowski w imieniu Komisji Oświaty podziękował Burmistrzowi za wprowadzenie do 
budŜetu zadania inwestycyjnego- zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w 
Jastrowiu. 
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Pan Przewodniczący poprosił radnych o przyjęcie budŜetu poniewaŜ umoŜliwi to 
Burmistrzowi ogłaszanie przetargów na inwestycje. 
Głosowanie nad autopoprawkami do projektu budŜetu: 
Głosowanie: 
Za                       -9 
Wstrzymało się- 4 
Przeciw               -0 
 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą 329/2013 w sprawie budŜetu Gminy i 
Miasta na 2014 rok. 
Głosowanie: 
Za                       - 9 
Przeciw              – 3 
Wstrzymało się – 3 
 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1720 obrady wznowiono. 
Po przerwie nie wrócił radny Kruszyński 
 
Burmistrz podziękował za przyjęcie budŜetu i poinformował, Ŝe w trakcie roku będzie  
zmieniany, wszystko będzie zaleŜało od dochodów gminy. Na zakończenie przypomniał, Ŝe  
jest to ostatni budŜet, który będziemy razem realizować. 
 
- uchwała nr 330/2013 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 przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 331/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierŜawy, której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 10) została przeczytana 
przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 332/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierŜawy, której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 11) została przeczytana 
przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
-  uchwała nr 333/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierŜawy, której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 12) została przeczytana 
przez Wiceprzewodniczącego Sakowicza 
Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 334/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierŜawy, której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 13) została przeczytana 
przez radnego sekretarza. 
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Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
-uchwała nr 335/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierŜawy, której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 14) została przeczytana 
przez Wiceprzewodniczącego Sakowicza 
Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 336/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierŜawy, której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 15) zosatała 
przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
-uchwała nr 337/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierŜawy, której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 16) została przeczytana 
przez Wiceprzewodniczącego Sakowicza 
Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 338/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierŜawy, której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 17) zosatała 
przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
-uchwała nr 339/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierŜawy, której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 18) została przeczytana 
przez Wiceprzewodniczącego Sakowicza 
Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
-uchwała nr 340/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierŜawy, której przedmiotem jest  ta sama nieruchomość (zał nr 19) została przeczytana 
przez Przewodniczącego Przybylskiego. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 341/2013 zmieniająca uchwałę Nr 154/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy i miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania 
oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (zał nr 20) 
została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji poinformował Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 342/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 
(zał nr 21) została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji poinformował Pan 
Przewodniczący. 
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Pytań nie było. 
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
- uchwała nr 343/2013 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok (zał nr 22) 
została przedstawiona przez Panią Skarbnik: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                             7.380 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę                     7.380 zł 
● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu         kwota 4.180 zł 
● Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu kwota 3.200 zł 
   
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                                322 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             322 zł 
● Rozliczenie projektu Aktywne Jutro 
 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę             100 zł 
   w tym: 
1. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę             100 zł 
● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu     
 
IV. Dochody majątkowe zmniejsza się   o kwotę        19.649 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        19.649 zł  
●Rozliczenie zadania inwestycyjnego ”Zagospodarowanie terenu plaŜy miejskiej w 
Jastrowiu” 
 
V. Wydatki bieŜące zwiększa się    o kwotę                     4.868 zł 
       w tym: 
1. Oświata i wychowanie     o kwotę                     1.990 zł 
● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu zakup krzeseł uczniowskich 
2. Pomoc społeczna      o kwotę                     2.878 zł 
● zwiększenie środków na wypłatę zasiłków stałych 
 
VI. Wydatki majątkowe zwiększa się   o kwotę          8.250 zł 
      w tym: 
    1.Zakup zbiornika na gaz płynny Zespół Szkół  
    Samorządowych w Sypniewie      o kwotę         8.250 zł 
 
VII. Wydatki majątkowe zmniejsza się   o kwotę        25.609 zł 
      w tym: 
1. Przebudowa ul. Słowackiego w Jastrowiu   o kwotę        19.649 zł 
2. Remont pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół  
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    Samorządowych w Sypniewie     o kwotę          5.960 zł 
 
Pytań nie było.  
Uchwała została przjeta jednogłosnie (12 głosami) 
 
Ad. 5 
Nie było. 
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący przypomniał o przygotowaniu planów pracy komisji na przyszły rok, 
które mają zostać uchwalone na następnej sesji. 
Radny Szlenkier poprosił o wycięcie drzewa przy przejściu dla pieszych na ul. Wojska 
Polskiego i Przemysłowej. 
Radny Ludwisiak zapytał o sytuację z oświetleniem na Osiedlu Jedności Robotniczej. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe sprawa jest w trakcie załatwiania. 
Burmistrz dodał, Ŝe jest pismo z ENEI, Ŝe gmina ma wystąpić na oryginalnym druku o 
wydanie warunków. 
Więcej pytań nie było więc Pan Przewodniczący złoŜył obecnym Ŝyczenia spokojnych i 
zdrowych świąt. 
 
O godzinie 1745 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XXXVIII sesji został 
wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 
 


