
     Protokół nr III sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która                                                               

odbyła się w dniu 30 grudnia 2014r. w godzinach 14,00 - 15,20 

W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, 
o 14.12 dołączył spóźniony 15 Radny Pan Adam Dzbuk. 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również :                                                                                                  

- Burmistrz GiM - Pan Piotr Wojtiuk                                                                                                 

- Zastępca burmistrza - Pan Jerzy Klimczak                                                                                             

-Sekretarz GiM -Pani Renata Szewczyk                                                                                                      

- Skarbnik GiM - Pani Teresa Czyżewska                                                                                           

- Kierownicy jednostek organizacyjnych 

- Sołtysi                                                                                                                                                

- Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Jadwiga Harbuzińska - Turek                                                            
- Prasa 

Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu.             

Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna– Przewodniczący Rady Miejskiej. 

O godz. 14.00 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i 

powołał radnego Lukasza Cyruk na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Beatę 

Szymańską.  

Następnie przedstawił porządek obrad:                                                                                                    

1. Sprawy regulaminowe:                                                                                                                         

a. stwierdzenie kworum                                                                                                                         

b. przyjęcie protokołu poprzedniej sesji                                                                                                 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami                                                                                   

3. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

3.1 w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2015 - 2017 

3.2 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 

3.3 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.” 

3.4 w sprawie sprzedaży w trybie bez przetargowym nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy i Miasta Jastrowie 



3.5 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

3.6 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość – 9 uchwał 

3.7 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 206/2013 Rady Miejskiej w 

Jastrowiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników oraz warunków zasad korzystania z tych obiektów 

3.8 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 

2015-2026 

3.9 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok 

3.10 w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2014 r. 

4. Interpelacje i zapytania 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski  

Porządek przyjęto jednogłośnie. 

Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag  

Przewodniczący zaproponował wprowadzenie punktu 3.11, projekt uchwały w sprawie 

wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 

Głosowanie :  

Za -8 

 Wstrzymało się -7  

Przeciw -0  

Ad. 2                                                                                                                                                 

Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (załącznik nr 2)                                
Pytań nie było. 

Informacja została przyjęta jednogłośnie (15głosami)  

Ad. 3 Pan przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami :  



3.1 w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2015 - 2017 - uchwała nr 8 /2014 

została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji (załącznik nr 3)                                                   

Pytań nie było  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

3.2 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok - uchwała nr 9 /2014 została omówiona na 

wspólnym posiedzeniu komisji( załącznik nr 4)                                                                                 

Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

3.3 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”- uchwała nr 10 / 2014 została 

omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji ( załącznik nr 5)                                                         
Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

3.4 w sprawie sprzedaży w trybie bez przetargowym nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy i Miasta Jastrowie - uchwała nr 11/2014 ( załącznik nr 6) została przeczytana przez 

Przewodniczącego .                                                                                                                             

Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

3.5 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości- uchwała nr 

12/ 2014 ( załącznik nr 7) została przeczytana przez Przewodniczącego .                                        

Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

3.6 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość - uchwała nr 13 / 2014 ( załącznik nr 8) została przeczytana przez 

Przewodniczącego .                                                                                                                             

Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  



- w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość - uchwała nr 14 / 2014 ( załącznik nr 9) została przeczytana przez 

Przewodniczącego .                                                                                                                   

Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

- w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość - uchwała nr 15 / 2014 ( załącznik nr 10) została przeczytana 

przez Przewodniczącego .                                                                                                                  

Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

- w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość - uchwała nr 16 / 2014 ( załącznik nr11) została przeczytana przez 

Przewodniczącego .                                                                                                                            
Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

- w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość - uchwała nr 17 / 2014 ( załącznik nr 12) została przeczytana 

przez Przewodniczącego .                                                                                                                   
Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

- w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość - uchwała nr 18 / 2014 ( załącznik nr 13) została przeczytana 

przez Przewodniczącego .                                                                                                                  

Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

- w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość - uchwała nr 19 / 2014 ( załącznik nr 14) została przeczytana 

przez Przewodniczącego .                                                                                                                  

Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  



- w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość - uchwała nr 20 / 2014 ( załącznik nr 15) została przeczytana 

przez Przewodniczącego .                                                                                                                         

Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

- w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość - uchwała nr 21 / 2014 ( załącznik nr 16) została przeczytana 

przez Przewodniczącego .                                                                                                                   

Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

3.7 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 206/2013 Rady Miejskiej w 

Jastrowiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników oraz warunków zasad korzystania z tych obiektów - uchwała nr 

22 / 2014 ( załącznik nr 17) została przeczytana przez Przewodniczącego .                                       

Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

3.8 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na 

lata 2015-2026 uchwała nr 23 /2014 ( załącznik nr 18). Przewodniczący odczytał opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą WPF ( załącznik nr 19)                                               
Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

3.9 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok - uchwała nr 24 /2014 (załącznik nr 20) 

Uchwałę budżetową na 2015 rok przedstawiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska. Budżet 

Miasta i Gminy Jastrowie został zaplanowany w kwotach : 

Dochody budżetowe wynoszą - 32.802.289 zł. w tym: 

• dochody bieżące - 32.679.289 zł.  

• dochody majątkowe - 123.000 zł.  

Wydatki budżetowe wynoszą - 34.101.847 zł w tym: 

• wydatki bieżące - 31.862.148 zł  



• wydatki majątkowe - 2.239.699 zł  

Deficyt budżetu w kwocie 1.299.558 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Określona została planowana kwota przychodów i 
rozchodów . Przychody o łącznej kwocie - 2.443.530 zł stanowi zaplanowany kredyt w 
wysokości 2.329.530zł i przychody ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 114.000zł. 
Rozchody zaplanowane zostały na spłaty zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek na 
kwotę 1.143.972 zł.  

Ustalone zostały dotacje w łącznej kwocie 3.078.120 zł jakie Gmina i Miasto będzie udzielało 
w 2015 roku z podziałem:  

- dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.896.720 zł                                                                   
- dla jednostek z poza sektora finansów publicznych - 1.181.400  

Ustalony został zakres kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budżetowego. Zaplanowana została dopłata do kosztu eksploatacji 1m2 powierzchni 
użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy. Przyjęta powierzchnia to 
27.000 m2, a stawka 26 zł. 50 gr. co daje kwotę 715.500 zł.                                                         
Określony został plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 
kwocie 4.063.325 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 
200.000zł przekazane zostaną na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych -189.500 zł, oraz 10.500 zł na Program Przeciwdziałania Narkomanii .  

Utworzono rezerwy:                                                                                                                                   
- ogólną w kwocie 137.765zł.                                                                                                                          
- celową na łączną kwotę 782.235 zł z przeznaczeniem na: 

• zadania z Zakresu Zarządzania Kryzysowego 86.000 zł.  

• wynagrodzenia 350.000 zł  

• poręczenia części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik 
Północy z siedzibą w Debrznie 26.235zł. 

• na inwestycje 320 000 zł. 

Wyodrębniony został Fundusz Sołecki na rok 2015 w kwocie 111.471 zł. Określono limit 
zobowiązań z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3.829.530 zł w tym 
1.500.000 zł na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu. Zmieniono kwotę do 
której Burmistrz upoważniony jest zaciągać samodzielnie zobowiązania - z kwoty 4.500.000 zł 
na kwotę 1.500.000 zł.  

Upoważniono Burmistrza do:  

• zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetowego w kwocie 1.500.000 zł  



• zaciągania kredytów i pożyczek określonych w art. 89 Ustawy o Finansach 
Publicznych . 

• dokonywania zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie wydatków 
między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na 
wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.  

• przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania 
zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których 
wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. Upoważnienie wydawane jest 
przez Burmistrza zarządzeniem, po podjęciu uchwały budżetowej.  

• lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż tym 
prowadzący obsługę budżetu.  

Dochody planowane były na podstawie danych określonych przez Ministra Finansów, a także 
przez Wojewodę pod względem dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Minister 
Finansów określił subwencje ogólną, wyrównawczą i równoważącą, a także udział w podatku 
dochodowym oraz od osób fizycznych. Dochody z podatku uchwalone zostały na podstawie 
podjętych uchwał. Dochody z gospodarki mieniem komunalnym zostały planowane na 
podstawie umów. Wpływy ze sprzedaży zaplanowano na niskim ale realnym poziomie. W 
projekcie budżetu na 2015 rok nie przewiduje się wniosków na remonty i inwestycje 
placówek oświatowych.  

Po przedstawieniu budżetu na 2015 rok przez Panią Skarbnik Radny Ryszard Król stwierdził iż 
nie jest to idealny budżet ze względu na niskie dochody majątkowe .  

Burmistrz stwierdził, że jest to szkielet ramowy budżetu i że będzie on zmieniany w ciągu 
roku zarówno po stronie dochodów jak wydatków kilkakrotnie. W budżecie nie ujęto 
wydatków na inwestycje w placówkach oświatowych.                                                                       
Pytań nie było.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej na temat Budżetu (załącznik nr 21)oraz opinię o możliwości sfinansowania 
deficytu ustalonego w budżecie ( załącznik 22)  Odczytał opinie Komisji Stałych w sprawie 
budżetu, które również były pozytywne choć z pewnymi sugestiami ( załącznik nr 23, 23a, 
23b) do których w następnym punkcie obrad sesji odniósł się Burmistrz ( załącznik nr 24)  

Komisja Oświaty Zdrowia ,Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych : 

• ograniczenie kwoty do jakiej Burmistrz może zaciągnąć zobowiązania 

- dokonano zmiany w uchwale budżetu  

• zwiększenia kontroli właścicieli psów i wprowadzenia kar grzywny na nie 
sprzątających po swoich pupilach  

- są to sprawy porządkowe nie mają związku z uchwałą budżetową  



• podnieść dzienną opłatę targową o 1 zł , aktualne stawki pochodzą z 2008 roku  

- korekty opłaty targowej można dokonać w uchwale budżetowej dopiero na rok 2016, z tym 
że opłata ta jest już wysoka.  

• rozgraniczenie wysokości podatku rolnego w zależności od wielkości gospodarstwa 

- nie ma możliwości prawnych na różnicowanie wysokości podatku rolnego ze względu na 
powierzchnię gospodarstwa rolnego. Trzeba by zmienić ustawę a Rada Miejska nie ma takiej 
możliwości. 

• utworzenie klarownego regulaminu umarzania podatków i długów 

- Rada Miejska nie posiada kompetencji do określenia regulaminów umarzania podatków 
.Określane są one przez ustawę ordynacji podatkowej.  

Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej 

• wnioskowała o zmniejszenie środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne 
wykonania nawierzchni asfaltowej o kwotę 50.000 zł oraz przeznaczenia środków na 
utworzenie stanowiska do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych.  

- Brak jest możliwości zmniejszenia kwoty przeznaczonej na inwestycje i przeznaczenia jej na 
wydatek bieżący - fundusz płac.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są pytania. 

Radny Adam Dzbuk chce się odnieść do tego co powiedział Burmistrz oraz do wchodzenia 
poszczególnych komisji w kompetencje innych komisji. Zaproponował żeby powołać Komisję 
Opiniującą , która ułatwiłaby pracę Burmistrzowi. Prosił Komisję budżetu o wniesienie 
wniosku z uwzględnieniem kwoty projektu budowy mini orlika w Samborsku. 
Przewodniczący potwierdził, że będzie to możliwe w ciągu roku. Radny Adam Dzbuk 
zadeklarował że ten mini orlik w roku 2015 powinien powstać w Samborsku przy pomocy 
jego Firmy. Burmistrz podziękował za deklarację. Nie chce odsuwać Radnych od 
podejmowania decyzji, umarzanie podatków jest decyzją administracyjną regulowaną 
ordynacją podatkową. W trudnych przypadkach będzie korzystał z pomocy Komisji 
Rewizyjnej, co miało miejsce dwukrotnie w poprzedniej kadencji. 

Radny Bogdan Osiński odniósł się do planu pracy poprzedniej Komisji na 2015r. o budowie 
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie.  

Przewodniczący ogłosił głosowanie nad uchwałą budżetową                                                           
Pytań nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami)  

3.10 w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2014 r. uchwała nr 25/2014 ( 
załącznik nr 25) 



Zmiany w budżecie przedstawiła Pani Skarbnik - Teresa Czyżewska .                                       
Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 60.839 zł w tym:                                                           
1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego o kwotę 5.000 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 budżetu środków europejskich o kwotę 55.839 zł 

II. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 184.895 zł                                                                            
w tym:                                                                                                                                                
1. Dochody własne o kwotę 184.895 zł 

III Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 298.460 zł                                                                           
w tym:                                                                                                                                          
1.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności                                                                                                            
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 282.000 zł                                                
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 16.460 zł  

IV. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 188.110 zł  

V. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 366.936 zł                                                                                 
w tym: 

1. Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11.000 zł                                                                                  
2. Administracja publiczna o kwotę 48.303 zł                                                                                              
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.033 zł                                             
4. Obsługa długu publicznego o kwotę 82.000 zł                                                                                     
5. Różne rozliczenia o kwotę 2.000 zł                                                                                                                   
6. Oświata i wychowanie o kwotę 83.600 zł                                                                                              
7. Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł                                                                                                   
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 104.000 zł                                                       
9. Kultura fizyczna o kwotę 5.000 zł 

VI. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 596.310 zł 

1. Przychody zmniejsza się o kwotę 950.238 zł                                                                                          
w tym:                                                                                                                                                   
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 
1.000.000 zł                                                                                                                                       
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zwiększa się o 
kwotę 49.762 zł  

2. Rozchody zmniejsza się o kwotę 698 zł                                                                                                         
w tym:                                                                                                                                                          
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem                                                                       
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 698 zł 



3. Deficyt budżetu na rok 2014 w kwocie 1.473.975 zł, zostanie sfinansowany przychodami z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków .                                          
Pytań nie było.                                                                                                                                 
Przewodniczący zarządził głosowanie                                                                                          
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) 

3.11 w sprawie uchwały o ustalenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta 

Jastrowie uchwała nr 26 / 2014 (załącznik nr 26)                                                                

Przewodniczący zaproponował aby wynagrodzenie Burmistrza pozostało na tym samym 

poziomie co w poprzedniej kadencji.  

Radny Michał Kruszyński zapytał dlaczego temat ten nie był poruszony na spotkaniach 

Komisji ,które zbierały się w tym miesiącu dwukrotnie. Odpowiedzi udzielił Przewodniczący 

twierdząc że takie uchwały są podejmowane wszędzie i każdy zainteresowany zdaję sobie z 

tego sprawę, nie ma obowiązku przedstawiania projektu uchwały na komisji.  

Radny Adam Dzbuk zapytał jakie są propozycje na co Przewodniczący przeczytał 

proponowane stawki z uchwały.  

Radny Ryszard Król stwierdził że uczciwie byłoby gdyby znane były widełki. W odpowiedzi 

usłyszał że są one zamieszczone w uzasadnieniu uchwały. Radny Adam Dzbuk uważa, że diety 

dla radnych są za wysokie, a żeby wynagrodzenie Burmistrza pozostawić na proponowanym 

poziomie, gdyż nie jest ono najniższe ani najwyższe z proponowanych.  

Radny Krzysztof Bzowski uważa że jeżeli wynagrodzenie pozostaje na tym samym poziomie, 

a powodów do obniżenia nie ma, to nie ma nad czym dyskutować.  

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś sugestie do omawianej uchwały.                             
Nie było .  

Uchwała została przyjęta :  

Za - 11 głosów 

Wstrzymało się - 4 

Przeciw - 0  

Ad . 4                                                                                                                                     

Przewodniczący przeszedł do punktu interpelacje i zapytania . 

Radny Adam Dzbuk zapytał o temat oświaty, a konkretnie o szkołę średnią. Myślał, że temat 

potraktowany zostanie poważnie , a z tego co widzi nikt się nie interesuje. Starosta nie 

skorzystał z zaproszenia na sesje. Przybyła tylko pani Jadwiga Harbuzińska - Turek 



Przewodnicząca Powiatu i będzie mogła wypowiedzieć się na temat. Radny Adam Dzbuk nie 

chciałby być w Radzie Miejskiej która pozwoli na likwidację szkoły. Szkoła to bardzo ważna 

sprawa , nie można dopuścić lekką ręką do jej likwidacji . Przewodniczący udzielił głosu Panu 

Burmistrzowi ,który stwierdził ,że rzeczywiście jest problem .Nie było naboru do klas 

pierwszych. Na zaplanowaną w styczniu komisję zaproszony zostanie dyrektor Pan Hencel i 

Wicedyrektorka . Jeśli skorzystają z zaproszenia przedstawią rzeczywistą sytuację. Wysłane 

zostaną zaproszenia do Zarządu Powiatu. Trzeba o tym wiedzieć, że jakiekolwiek decyzje 

zapadną na temat szkoły będą to decyzje Zarządu Powiatu. Zaistniała sytuacja nie 

wytworzyła się z dnia na dzień jest kwintesencją wielu lat. Głos zabrała Przewodnicząca Rady 

Powiatu Pani Jadwiga Harbuzińska -Turek .Po przywitaniu mówiła o tym, że problemy 

oświaty ponad gimnazjalnej w powiecie nie są sprawą nadzwyczajną. To problem w całej 

Polsce, wynikający z małych naborów do szkół, zbyt małych nakładów finansowych na 

utrzymanie szkół. Subwencje oświatowe są niewystarczające. Gdyby organy prowadzące -

gminy, powiaty dostawały wystarczającą liczbę środków nie byłoby problemu z utrzymaniem 

wszystkich szkół. Nie chce przez to powiedzieć że szkoła ta, zwróciła się do Radnego Adama 

Dzbuka nie zostanie ,, zlikwidowana" tylko ona wygaśnie jeśli będzie tak jak dotąd. W tym 

roku nie utworzono żadnej pierwszej klasy ,w zeszłym roku tylko jedną. Nie ma klas, które 

byłyby kontynuowane. Kiedy odejdą trzecie klasy ta szkoła po prostu umiera , ale to nie 

oznacza ze powiat nie myśli o tym co zrobić z nauczycielami i w jaki sposób przyciągnąć 

uczniów. W tym roku zmienia się powiatowy dyrektor oświaty i reforma oświaty ponad 

gimnazjalnej będzie priorytetem działania władz Powiatu. W styczniu i lutym podjęte będą 

bardzo poważnie działania rekonstrukcji i zmianami co zrobić żeby to utrzymać. To nie 

dotyczy tylko szkoły w Jastrowiu , to dotyczy ,,Rolniczaka" w Złotowie , również są problemy 

w Krajence. Tak naprawdę to tylko Liceum Ogólnokształczące i Zespół Szkół Ekonomicznych 

nie mają problemów. Jeżeli zostaną jedna lub dwie klasy to uczniów trzeba będzie dowozić 

do Złotowa. Szkoła nie zostanie zlikwidowana, ona umrze śmiercią naturalną. To nie jest 

problem jednego roku - natychmiastowy, ona umierała przez dłuższy czas. Tu potrzebne są 

głębokie zmiany, nowe kierunki, ale niestety nie udało się ich wprowadzić. Ponownie 

zwróciła się do Radnego A. Dzbuka twierdząc, że to nie jest sprawa dobrych chęci lub 

niechęci władz powiatu bo naprawdę sprawa oświaty jest przedmiotem naszej troski. 

Podziękowała za uwagę. Głos zabrał Przewodniczący . Jest zaszokowany tym co usłyszał, 

każdy samorząd dopłaca do oświaty tak samo jak Starostwo Złotowskie. Nie ma samorządów 

którym wystarczałaby subwencja .Dlaczego do tej pory nie było żadnych konsultacji odnośnie 

wygaśnięcia tej szkoły. Nie było żadnych informacji dla radnych jaka jest przyszłość tej 

placówki. Porównał wygaśnięcie szkoły z likwidowaną firmą, która tak planuje swoje 

dochody aby ich nie było. Wyraził nadzieję że do wygaśnięcia placówki nie dojdzie. Radny      

A. Dzbuk stwierdził że szkoła nie ma szczęścia do odpowiednich dyrektorów i atrakcyjnych 

kierunków i z tym zgodziła się Przewodnicząca Rady Powiatu. Głos zabrał Radny Bogdan 

Osiński który sam przeżył taką sytuację będąc nauczycielem. Protesty Rady nie wiele 

skutkowały. Zastanawia się jaki jest cel nagonki na oświatę w Jastrowiu, Złotów broni się jak 

może, staje się monopolistą kształcenia ponad gimnazjalnego. Dyskutowali na Komisji, mają 



plan działania. Trzeba zrobić wszystko żeby szkoła została, stworzyć panel dyskusyjny z 

władzami Powiatu, z Zarządem Powiatu, dyrektorzy szkół są zakładnikami zarządu powiatu i 

nic nie wniosą w spotkaniu. Podziękował za uwagę. Przewodniczący udzielił głosu Radnemu 

Januszowi Siwakowi który wystąpił z pytaniem od mieszkańców gminy i miasta Jastrowie o to 

czy możliwe jest odtworzenie na terenie Jastrowia Wydziału Komunikacji czyli rejestrowanie 

pojazdów, których przybywa a dojazd do Złotowa jest uciążliwy. W odpowiedzi usłyszał od 

Przewodniczącej Pani J. Harbuzińskiej - Turek, że prawnie nie jest możliwe gdyż należy to do 

kompetencji Powiatu, ale jest to odpowiedź ogólnikowa, konkretnej i przygotowanej 

odpowiedzi Przewodnicząca udzieli następnym razem. Radna Izabela Iwańska zapytała czy 

możliwe jest utworzenie wydziału do składania wniosków wyrejestrowanie pojazdu. W 

odpowiedzi usłyszała że wiąże się to z zatrudnieniem pracownika a ostateczną o odpowiedź 

uzyska następnym razem.                                                                                             
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania. 

Pan Roman Koenig (prasa) zwrócił się do obsługi Rady Miejskiej z prośbą o przesłanie 

kompletu uchwał dotyczących danej sesji. Uzyskał przychylną odpowiedź Przewodniczącego.  

Ad. 5                                                                                                                                                       

Sprawy bieżące i wolne wnioski  

Przewodniczący przypomniał o szkoleniu 9.01.2015r.                                                               

Poinformował o piśmie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o przesłanie 

dokumentów dotyczących CBA                                                                                                      

Przypomniał Radnym o upływającym terminie składania oświadczeń majątkowych.                             
Zapytał czy ktoś ma jakieś wnioski  

Radny Krzysztof Nagórski zapytał Burmistrza Gminy i Miasta w ramach ochrony środowiska i 

atmosfery w Jastrowiu jaka jest możliwość aby utworzyć punkt sprzedaży opału w jednostce 

samorządowej żeby mieszkańcy nie palili śmieciami. 

Burmistrz odpowiedział że jednostka, czy zakład budżetowy nie ma możliwości prowadzenia 

takiej sprzedaży. Jedyną możliwością jest żeby spółka np. ZECiUK mogła prowadzić taką 

działalność. Palenie śmieciami, a handel opałem to dwie różne sprawy. Śmieciami palą ludzie 

bez trzeźwego podejścia do tematu i nie mają w nawyku segregowania śmieci. 

Przewodniczący zaproponował aby Straż Miejska kontrolowała kto czym pali. Jeżeli są 

zgłoszenia, kontrole są przeprowadzane przez Straż Miejską w asyście policji gdyż mieszkańcy 

nie chcą ujawnić czym palą. Przewodniczący podziękował za odpowiedź. Głos zabrał Radny   

A. Dzbuk  -Podziękował przewodniczącej Rady Powiatu za pilotowanie budowy kolektora w 

Samborsku.  

Przewodniczący dołączył się do podziękowań dla Pani Przewodniczącej Rady Powiatu. 

Zapytał czy są pytania.                                                                                                                           



Pytań nie było.                                                                                                                     

Przewodniczący złożył życzenia Noworoczne, podziękował również za uczestnictwo w sesji   

 

Protokołowała                                                                                                                                   
Beata Szymańska                                                                   

 

 


