
Protokół nr IV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 

się w dniu 3 lutego 2015roku w godzinach 1608-1830 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: 
-Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- prasa 
 
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna  – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1608 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji. 
i powołał radną Panią Jolantę Łatka na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Beatę Szymańską. 
 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 
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 zmieniającą uchwałę Nr 350/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r.w 
sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań 
własnych.   
    3.2   w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu 
na lata 2015 - 2018” 
    3.3 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 2015  
    3.4 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2015 rok.  
    3.5 w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
    3.6    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy (7 uchwał). 
    3.7    w sprawie zmiany uchwały dotyczącej diet radnych. 
    3.8    w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,podatku rolnego, podatku leśnego oraz 
opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.  
    3.9    w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2015 r. 
4.   Interpelacje i zapytania 
5.   Sprawy bieżące i wolne wnioski                                                                                                                 
Przewodniczący zaproponował i poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad:  Punkt 3.8 - 
wykreślenie z porządku obrad w związku z trwającymi wyborami w sołectwach.  

Głosowanie; 
Zmianę przegłosowano jednogłośnie(15 głosami) 
Punkt 3.9 – zmiany w budżecie na rok 2015 jako punkt 3.7  
Punkt 3.7 – uchwała diet radnych jako punkt 3.9 
                                                                                                                                                                               
Zmianę przegłosowano jednogłośnie(15 głosami) 



Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad  „Przyjęcie 
uchwałyuchylającej uchwałę Nr 473/2014 Rady Miejskiej z dnia 23 października 2014roku  w 
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 
czerwca 2011r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa )przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie. Jako punkt 3.10 
Głosowanie: 
Wprowadzenie uchwały przyjęto jednogłośnie (15 głosami)  
                                                                                                                                                               
Następnie jako punkt 3.11 wprowadzenie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie. Uchwała ta ze 
względów technicznych nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Głosowanie: 
Wprowadzenie uchwały przyjęto jednogłośnie (15 głosami) 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 
 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2).Poinformował o tym, że PKP 
chce oddać miastu budynek Dworca  kolejowego , ale stan w jakim się on znajduje, powoduje, że trzeba 
się nad propozycją zastanowić. 
Radny Grzegorz Hundt zapytał o przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko do Straży Miejskiej. 
Burmistrz odpowiedział że nabór został wstrzymany ze względu na ewentualne ograniczenie kompetencji 
Straży Miejskiej. Drugim pytaniem było w jakim celu została powołana komisja ds.przeprowadzenia 
przeglądu budynków w których była wykonana termodernizacja. Burmistrz - trmodernizacja budynków 
była wykonana z projektów wspólnie z Powiatem. Umowa z wykonawcami przewiduje zrobienie po roku 
przeglądu w ramach gwarancji.    
Głosowanie: 
Informacja została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
 
3.1   zmieniającą uchwałę Nr 350/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r.w 
sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie 
zadań własnych.    (Uchwała nr 27/2015)  

Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych a omówi ją Pan Jarosław Janusiak- 
kierownik MGOPS..(załącznik nr 3)  
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
  
3.2     w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu 
na lata 2015 - 2018”  (Uchwała nr 28/2015)   
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych  
Przewodniczący poprosił  o omówienie projektu Panią Izabelę Żwikiewicz – Dyrektor ZECiUK 
Sp. z o. o.(załącznik nr 4) 



Pytanie zadał Radny Adam Dzbuk - Czy zostały ogłoszone przetargi na kanalizację w 
Samborsku. Pani Dyrektor odpowiedziała, że jeszcze nie ponieważ spółka czeka na 
rozstrzygnięcie wniosku w WOŚiGW w Poznaniu na finansowanie tej inwestycji .  
Następne pytanie zadała radna Jolanta Latka czy w związku z  nawiedzającymi nas wichurami 
można wieś zaopatrzyć w agregat, który uzupełni brak wody spowodowany brakiem energii 
elektrycznej. Burmistrz odpowiedział, że w planach spółki ZECiUK jest ujęty zakup agregatu w 
bieżącym roku. Następnie pytanie zadał Wiceprzewodniczący Grzegorz Hundt - w związku z 
modernizacją ujęcia wody w Brzeźnicy, czy będą utrudnienia w dostawie wody. Jeżeli nastąpi 
taka sytuacja to woda będzie dostarczona mieszkańcom w beczkowozach odpowiedział 
Burmistrz Piotr Wojtiuk. Przewodniczący zadał pytanie związane z podwyżkami wody, na jakim 
poziomie są przewidziane. Woda nie będzie taniała ale nie przewiduje się wysokich podwyżek 
padła odpowiedź. Następne pytanie zadał radny Krzysztof  Nagórski- czy znane są takie miejsca 
w których dochodzi do skażenia wód ściekami. Pani Dyrektor odpowiedziała że w niektórych 
miejscowościach gminy i kanalizacja nie jest nowa takie zdarzenia występują. 
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.   
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie(15 głosami) 
 
3.3    w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 2015 - Uchwała Nr 29/2015 
(załącznik nr 5) 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
 
3.4 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2015 rok – 
Uchwała Nr 30/2015     ( załącznik nr 6).  
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
 
3.5       w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu – Uchwała Nr 
31/2015 (załącznik nr 7). 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
 
3.6    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy – Uchwała Nr 32/2015 (załącznik nr 8) 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 



-  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy – Uchwała Nr 33/2015 (załącznik nr 9) 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
 
-  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy – Uchwała Nr 34/2015 (załącznik nr 10) 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
 
 -  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy - Uchwała Nr 35/2015  (załącznik nr 11) 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
 
-  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy - Uchwała Nr 36/2015  (załącznik nr 12) 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
 
-  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy - Uchwała Nr 37/2015  (załącznik nr 13) 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
 
-      w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy - Uchwała Nr 38/2015  (załącznik nr 14) 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
 
 3.8   w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2015 r. –  Uchwała Nr 39/2015 
(załącznik nr15). Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji 



Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik Teresę Czyżewską o przedstawienie zmian w budżecie. 
Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.100 zł w tym:  
1. Transport i łączność o kwotę 10.000 zł  
2. Oświata i wychowanie o kwotę 3.100 zł  
 - Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.100 zł - Przebudowa odcinka drogi gminnej Brzeźnica - 
Brzeźnica „5” o kwotę 10.000 zł inwestycja związana z koniecznością zapewnienia przejazdu dla 
mieszkańców osady Brzeźnica „5”  
 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Publicznej  Szkole Podstawowej w Jastrowiu o kwotę 
3.100 zł inwestycja związana z koniecznością dostosowania wejścia do budynku szkoły dla uczniów 
niepełnosprawnych  
Burmistrz wytłumaczył że chodzi o drogę użytkowaną przez gminnych rolników  i mieszkańców osady 
Brzeźnica ,,5”.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
O godzinie 17 20 Przewodniczący Rady Piotr Kurzyna ogłosił przerwę, obrady wznowił o 17 38 . 
   
3. 9   w sprawie uchwały diet radnych. Uchwała Nr 40/2015 (załącznik 16) 
Przewodniczący zaproponował w § 3 pkt 1 wykreślić ppkt 3, gdyż  ppkt 1 i  ppkt 2  zastępują go. 
Zapytał czy ktoś ma jakieś inne propozycje.  
Radny Bogdan Osiński zaproponował by o 5% obniżyć dietę wiceprzewodniczącemu komisji uznał że 
59%  to dieta zbyt wysoka w porównaniu do diety przewodniczącego  komisji. 
Radny Adam Dzbuk zgodnie z obietnicami przedwyborczymi zaproponował by wszystkie diety obniżyć 
10%. Według radnego Ryszarda Króla dieta radnego powinna wynosić 200 złotych miesięcznie 
wykluczając Przewodniczącego Rady i jego zastępcę. Radny Janusz Siwak zaproponował diety na tym 
samym poziomie i przekazanie ich na cele charytatywne. 
Przewodniczący Piotr Kurzyna zaproponował poddanie pod głosowanie każdej propozycji radnych. Jako 
pierwsza była propozycja Radnego Ryszarda Króla, następnie radnego Adama Dzbuka, następnie 
Radnego Bogdana Osińskiego, następną propozycją jest propozycja Radnego Janusz Siwaka.  
Głosowanie nad I propozycją by diety radnych poza Przewodniczącym i jego zastępcy wynosiły 200 zł 
miesięcznie.  
Za    - 1 głos  
Przeciw -  10 głosów  
Wstrzymało się – 4 głosy  
Głosowanie nad II propozycją  aby wszystkie diety obniżyć 10%. 
Za – 4 głosy  
Przeciw – 8 głosów   
Wstrzymało się - 3 głosy 
Głosowanie nad III propozycją by o 5% obniżyć dietę wiceprzewodniczącemu komisji z 59% na  54% 
Za – 6 głosów  
Przeciw – 1 głos   
Wstrzymało się – 8 głosów  
Propozycja została przyjęta  
Głosowanie nad Uchwałą 41/2015 po zmianach  
Głosowanie:  
Za - 14 głosów  
Przeciw -  0 głosów 
Wstrzymał się -  1 głos 
 Uchwała została przyjęta.(załącznik nr 17) 
 
3.10     w sprawie uchylającej uchwałę Nr 473/2014 Rady Miejskiej z dnia 23 października 



2014roku  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 43/2011 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa )przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.- Uchwała 
Nr 41/2015 (złącznik nr 18) 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
 
3.11    w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 
czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i        
w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i        podawania napojów alkoholowych 
na terenie gminy i miasta Jastrowie. – Uchwała Nr 42/2015 (załącznik nr 19) 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych , omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) 
  
Ad 4.   Interpelacje i zapytania 
 
Radny Ryszard Król zapytał o planowaną inwestycje firmy Dino. Burmistrz powiedział, że na prośbę 
Dino nie poda informacji, a ewentualne informacja pojawi się po zaakceptowaniu jej przez 
przedstawiciela Dino. 
Radny Janusz Siwak wyszedł z propozycją by zrobić płatny szalet na terenie  PKS, jest on przeważnie 
zdemolowany i nie można z niego korzystać. Burmistrz odpowiedział, że rzeczywiście jest to problem i 
należy się zastanowić w jaki sposób go rozwiązać. Na utrzymanie szaletu gmina wydaje niemałe 
pieniądze. Padła propozycja, żeby wymienić zamek w drzwiach i toaleta byłaby płatna. Może wówczas 
nie będzie dewastowana. 
 
 Ad 5.   Sprawy bieżące i wolne wnioski                                                                                                   
 
Następnie Radny Bogdan Osiński odczytał petycje radnych Rady Miejskiej (załącznik nr 20)  do Starosty 
Powiatu Złotowskiego w sprawie powołania zespołu wspierającego wicedyrektora CKZiU, oraz 
opracowania atrakcyjnych kierunków kształcenia w szkole w Jastrowiu. 
Radny Ryszard Król poinformował, że opracowywane jest pismo do Radnych Powiatu Złotowskiego z  
pytaniem co do tej pory zrobili aby szkoła w Jastrowiu istniała. 
Radny Michał Kruszyński zwrócił uwagę na dziury w drodze na skrzyżowaniu ulicy Woj.Polskiego i 
Grunwaldzkiej. Będzie wnioskował o załatanie dziur w drodze kostką brukową. Radny Janusz Siwak 
zapytał jaki jest stan prawny jeziora miejskiego. Burmistrz odpowiedział, że poprzedni dzierżawca 
zrezygnował, a zarządca WZGW w Poznaniu jeszcze nie ogłosił przetargu.  
Przewodniczący Piotr Kurzyna korzystając z obecności Pani Dyrektor Żwikiewicz  zapytał o możliwość 
rozstawienia na terenie miasta koszy na psie odchody i  tabliczek z informacją o sprzątaniu po swoich 
zwierzętach. Pani Dyrektor odpowiedziała że to jest w kompetencji władz miasta. Burmistrz poparł 
propozycję Przewodniczącego. 
Przewodniczący poinformował o zaproszeniu dla radnych na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Radnych 
Samorządów, Sejmików Miast i Gmin o puchar Wojewody Lubuskiego oraz o propozycji  przystąpienia 



do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Poinformował o propozycji udziału w szkoleniach z 
WOKiS .  
Zapytał czy ktoś ma pytania.  
Pytań nie było. 
Przewodniczący ogłosił że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim zebranym za 
obecność na sesji i zamknął obrady.  
                                                                          
             Protokołowała  
 
           Beata Szymańska                                                            

                                                       


