
Protokół V sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu,  
 która odbyła się dnia 3 marca 2015 roku w godzinach od 1605 do 18 10 
 
 
 
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. 1605 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji ,powitał zebranych, 
i powołał radną Izabelę Iwańską na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Beatę  Szymańską 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 
a. stwierdzenie kworum 
b. przyjęcie protokołu z  poprzednich sesji 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.  
3. Informacja ZGM o aktualnym stanie budynków i lokali użytkowych  
            a)   przygotowania do zmian organizacyjnych. 

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:  
a)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta                                                              
Jastrowie w rejonie ul. Jedności Robotniczej i Okrężnej 
b)     w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie 
ul. Kolejowej i Kieniewicza                                     

      c)    w sprawie zatwierdzenia taryfy  za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód 
opadowych i roztopowych.  

d)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
      e)       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.  

f)    w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę i Miasto Jastrowie  

      g)     w sprawie zmian  w budżecie Gminy i Miasta na 2015 rok. 
5. Interpelacje i zapytania. 
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.    

Pan Przewodniczący zaproponował wykreślenie z porządku obrad punktu 4 g w sprawie zmian w 
budżecie Gminy i Miasta na 2015 rok, w związku z tym, że zmiany nie nastąpiły.  
Zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos na temat porządku obrad?   
Pytań nie było więc przeszedł do głosowani nad nowym porządkiem obrad. 
Proponowane zmiany przegłosowano jednogłośnie 15 głosami.  
Poinformował, że protokół jest do wglądu i jeżeli nie będzie uwag to zostanie on przyjęty zgodnie z 
regulaminem.  
Przewodniczący poprosił Burmistrza Pana Piotra Wojtiuka o informacje na temat swojej pracy między 
sesjami.( załącznik nr 2). Burmistrz poinformował o tym że w okresie od 03.02.2015 r. do 
03.03.2015r. podpisał 9 rozporządzeń od numeru 14 do numeru 22(umieszczone są na stronie bip 
Jastrowie),oraz uczestniczył w wyborach sołeckich w gminie od 09.02.2015 do 25.02.2015r. 
uczestniczył również w spotkaniach ; 



   –  9.02. 2015r. w Debrznie w sprawie przyszłości LGD ,,Naszyjnik Północy” i LGD ,,Pojezierze 
Krajeńskie” oraz Lokalnej Strategii Rozwoju dla tego obszaru w perspektywie unijnej 2015-2020. 
  -   11.02.2015r. Zarządu Związku Międzygminnego ,, Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi’’ w Pile  
  -   20.02.2015r. w Wałczu na posiedzeniu Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego. 
Burmistrz przekazał wiadomość o piśmie od Przewodniczącego Parlamentu Studentów 
Rzeczpospolitej Polskiej na temat  XXI  Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej 
Polskiej, która odbędzie się  27-29 .03.2015 w Sypniewie. 
Następnie Burmistrz  z Przewodniczącym podziękowali Sołtysom za wkład jaki włożyli w pracę 
pełniąc funkcje sołtysa. Szczególne podziękowania skierowali do rezygnującego z funkcji Pana 
Roberta Kaczmarka, który po ponad dwudziestu latach przekazał obowiązki sołtysa nowo wybranej 
Pani Anecie Mioduch.  
Sołtysi sąsiednich sołectw naszej gminy złożyli podziękowania  za dobrą współpracę wyrażając 
nadzieję na utrzymanie z Panem Robertem koleżeńskich kontaktów. Pan Kaczmarek również 
podziękował za współpracę przez te wszystkie lata Burmistrzowi Panu Piotrowi Wojtiukowi, Zastępcy 
burmistrza Panu Jerzemu Klimczakowi, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, 
Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych, oraz kolegom i koleżankom - sołtysom. Po 
tych miłych chwilach Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przyjęciem informacji 
Burmistrza o jego pracy. 
Informacje przyj ęto jednogłośnie ( 15 głosami).  
 
Ad.3  
Informacja ZGM o aktualnym stanie budynków i lokali  użytkowych  

a) przygotowania do zmian organizacyjnych.   
Informacja została dostarczona w materiałach sesyjnych, Omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było.  
Informacja została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) (załącznik nr 3) 
 
Ad 4. Przyjęcie uchwał ;   
a)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. 
Jedności Robotniczej i Okrężnej. Uchwała Nr 43/2015 (załącznik nr 4) 
Informacja została dostarczona w materiałach sesyjnych, omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
przez Pana Piotra Kozłowskiego nastąpiły zmiany  w projekcie uchwały , które ponownie omówił pan 
Piotr. Zaznaczył, że zmiany podyktowane są zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w trakcie 
przygotowywania projektu uchwały.                                                                                                        
Radny Janusz Siwak zapytał czy tereny należące do kolei można przyłączyć do gminy. Pan Piotr  
Kozłowski odpowiedział, że jest to nieuniknione aby realizować plan na którym teren ten jest 
oznaczony jako droga. Następnie radny Ryszard Król zapytał jaki jest koszt takiego planu. Pan 
Kozłowski nie jest zupełnie pewien ale wydaje mu się że około pięćdziesięciu tysięcy. Więcej pytań 
nie było. Przewodniczący zarządził  głosowanie nad uchwałą  uwzględniając autopoprawki 
przedstawione na dzisiejszej sesji. 
Uchwała została przegłosowana jednogłośnie (15 głosami)  
 
 
Ad 4  b)    
           w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie          
ul Kolejowej i Kieniewicza. Uchwała Nr 44/2015(załącznik nr 5). 
Informacja została dostarczona w materiałach sesyjnych, omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
przez Pana Piotra Kozłowskiego nastąpiły zmiany  w projekcie uchwały , które ponownie omówił pan 
Piotr.                                    
Jakie są plany w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, co będzie zrobione za te pieniądze na 
terenie cmentarza - pytanie zadał radny Król Ryszard. 
 Piotr Kozłowski odpowiedział że  konieczność odtworzenia układu zabytkowego cmentarza 
ewangelickiego jest jednym z podstawowych warunków do przystąpienia realizacji projektu. Z tego co 



wie w nowej kwaterze trzeba będzie doprowadzić wodę, ale nie jest osobą  która bezpośrednio 
zajmuje się inwestycjami i w związku z tym prosił o przekazanie głosu Panu Burmistrzowi.  
Wydatki bieżące kontynuował Pan Piotr Wojtiuk przeznaczone są na administrowanie 4 cmentarzy 
komunalnych w gminie co oznacza : wywóz śmieci, opłata za wodę, oraz inne czynności związane z 
użytkowaniem cmentarza. Wydatki majątkowe jako inwestycje wykorzystane są do kontynuacji 
działań roku poprzedniego, czyli zachowanie cmentarza o charakterze zabytkowym zgodnie z 
koncepcją zagospodarowania części cmentarza ewangelickiego autorstwa Pani profesor Knaflewskiej. 
Radny Michał Kruszyński opuścił salę obrad o godzinie 16 40  do 16 47  

Przewodniczący udzielił głos Panu Grzegorzowi Białas Prezesowi spółki ZECiUK. Omówił on  
przebieg wykonywania prac z zachowaniem historycznego układu alejek w połączeniu z alejkami 
aktualnymi (jako podkład wykorzystane będą stare zgruzowane nagrobki),oraz z zachowaniem drzew. 
Poinformował, że kosze na śmieci  przestawiono za bramę, gdyż ciężki sprzęt do opróżniania 
pojemników niszczył ścieżki. Okazuje się, że nakłady którymi dysponuje gmina nie wystarczą na 
jednorazowe odrestaurowanie cmentarza, Prace będą wykonywane stopniowo.  
Więcej pytań nie było. 
Przewodniczący Piotr Kurzyna zarządził głosowanie nad uchwałą  uwzględniając autopoprawki 
przedstawione na dzisiejszej sesji.  
Uchwała została przegłosowana 14 głosami ( nieobecny radny Michał Kruszyński)  
 
Ad 4 c) 
     w sprawie zatwierdzenia taryfy  za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód      opadowych 
i roztopowych. Uchwała Nr 45/2015 (załącznik nr 6)Projekt uchwały  został dostarczony w 
materiałach sesyjnych, omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Pana Piotra Kozłowskiego. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przegłosowana 14 głosami ( nieobecny radny Michał Kruszyński),  
 
Ad 4 d)  
      w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości  Uchwała Nr 
46/2015. (załącznik nr 7)   Projekt uchwały  został dostarczony w materiałach sesyjnych, omówiony 
na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było. 
Uchwała została przegłosowana 14 głosami ( nieobecny radny Michał Kruszyński),   
 
Ad 4 e) 
      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. Uchwała Nr 47/20152015 (załącznik nr 8) Projekt uchwały  został dostarczony w materiałach 
sesyjnych, omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytanie zadała Sołtys sołectwa Samborsko Elżbieta Magda - czym kierowali się radni ustalając stawkę  
prawie 20% , a nie inną wyższą. Przewodniczący stwierdził że podwyżka prawie 
dwudziestoprocentowa  powinna satysfakcjonować biorąc pod uwagę sołtysów innych gmin oraz to że 
uposażenie Burmistrza i radnych nie wzrosło. 
Uchwała została przegłosowana jednogłośnie (15 głosami)  
 
Ad 4 f)  

   w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do  
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę i Miasto Jastrowie. Uchwała Nr 48/2015(załącznik nr 9)  Projekt uchwały  został dostarczony w 
materiałach sesyjnych, omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Zastępcę Burmistrza Pana 
Jerzego Klimczaka. W projekcie nastąpiły zmiany, które ponownie omówił Pan Klimczak. 
Nastąpiła jedna zmiana polegająca na wyrównaniu punktacji - w sytuacji kiedy jeden rodzic wychowuje 
dziecko będzie taka sama punktacja jak w przypadku dwojga rodziców.  
Pytań nie było.  
Przewodniczący Piotr Kurzyna zarządził głosowanie nad uchwałą  uwzględniając autopoprawki 
przedstawione na dzisiejszej sesji.  



Uchwała została przegłosowana  jednogłośnie 15 głosami.   
 
Przewodniczący poinformował, że chętni do uczestniczenia w szkoleniu  o którym mowa była na 
wspólnym posiedzeniu komisji mogą wpisywać się na listę. 
O godzinie 16 55 Przewodniczący ogłosił przerwę do 17 15  
 
Ad 5  
      Interpelacje i zapytania 
Przewodniczący odczytał pismo czterech radnych; Michał Kruszyński , Ryszard Król, Adam Dzbuk, 
Bogdan Osiński, skierowane do Rady Miejskiej o poparcie przeprowadzenia audytu w ZGM 
( załącznik 9) We wniosku zaznaczyli że audyt powinna przeprowadzić firma spoza Jastrowia.  
Pytanie zadał radny Janusz Siwak czy radni mają prawo uchwalić uchwałę o przeprowadzenie audytu. 
Przewodniczący odpowiedział, że rada ma takie prawo.    
Burmistrz zapytał do kogo skierowane jest pismo i czy ma podstawę prawną. 
Przewodniczący odpowiedział, że skierowane jest do rady miejskiej. Radny Michał Kruszyński 
wyjaśnił, że ZGM jest jednostką budżetową i warto się przyjrzeć jak jest kierowany. Z jego zdaniem 
zgodził się Przewodniczący. Burmistrz stwierdził, że wniosek jest źle sprecyzowany i nie ma 
podstawy prawnej. Radny Ryszard Król wyjaśnił, że wniosek jest do radnych o przychylenie się do 
podjęcia wniosku, który będzie skierowany do Burmistrza. Burmistrz wyraził wątpliwości czy audyt 
można przeprowadzić bez zgody wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządza ZGM. Poprosił o 
sprecyzowanie wniosku, poinformował, że nie jest przeciwnikiem audytu, ale musi być on 
przeprowadzony zgodnie z prawem. Radny Adam Dzbuk stwierdził, że wniosek został przedstawiony 
po to żeby zainteresować radnych w jaki sposób wydatkowane są pieniądze. Radny Janusz Siwak 
potwierdził, że wniosek jest nieuzasadniony. Ustalono, że zostanie on sprecyzowany i prawnie 
uzasadniony. Burmistrz poinformował, że wszystkie zakłady i jednostki budżetowe podlegają  
corocznej kontroli, a audyt jako kontrola zewnętrzna może potwierdzić jaki jest stan tego zakładu. 
Burmistrz aprobuje wniosek jeżeli będzie on prawnie dobrze sformułowany. 
 
Ad 6  
        Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
Radny Adam Dzbuk zapytał Prezes Grzegorz Białasa jak  wygląda sytuacja w Samborsku w związku z 
budową kanalizacji. Prezes Spółki ZECiUK odpowiedział, że 23.03 bieżącego roku rozstrzygnięty 
zostanie przetarg. Przygotowywane są specyfikacje, Wszystko idzie w dobrym kierunku. Sytuacja od 
ostatniej sesji Rady Miejskiej się nie zmieniła   
Radny Grzegorz Hundt  zapytał czy możliwe jest żeby w okresie letnim było czynne przedszkole.  
Zawsze było tak, że przedszkole przez jeden miesiąc było czynne, teraz jest mała frekwencja dlatego 
przedszkole jest nieczynne. W tym czasie pracownicy mają urlopy, których nie mogą wykorzystać w 
czasie roku szkolnego. Przeprowadzane są w placówce remonty. Należy zorganizować zebranie z 
rodzicami i przedyskutować czy jest taka potrzeba. Jeżeli będzie wola rodziców to przedszkole będzie 
czynne. 
Radny Janusz Siwak poruszył temat służby zdrowia. Przekazał, że społeczeństwo domaga się 
specjalistów takich jak okulista, ginekolog.  
Burmistrz powiedział o poważnych problemach w tej kwestii. System Narodowego Funduszu Zdrowia 
doprowadził do tego, że w takich małych miejscowościach nie ma szansy na sprowadzenie 
specjalistów. Podniesiono wymagania jeżeli chodzi o sprzęt,  lekarz musi mieć drugi stopień 
specjalizacji, a takich lekarzy jest bardzo mało. Kontrakty jakie są proponowane powodują, że żaden 
lekarz nie wyposaży gabinetu w swój sprzęt i nie będzie tu  przyjeżdżał.  
 
Radny Bogdan Osiński przedstawił co zrobili w sprawie Zespołu Szkół Technicznych. Radni : 
Ryszard Król, Bogdan Osiński, Adam Dzbuk odbyli spotkania z materiałami promocyjnymi szkołach 
gimnazjalnych w Sypniewie, Okonku i Jastrowiu. Uczestniczyli w spotkaniu z Radnymi 
Powiatowymi. Wystosowali pisma do Radnych Powiatowych z pytaniem co zrobili w poprzedniej 
kadencji w sprawie szkoły by jej nie zlikwidowano. Zaplanowane są spotkania z radnymi 
powiatowymi w celu promocji szkoły jastrowskiej w Centrum Kształcenia, które odbędzie się w 
Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie. Zaplanowano promocję ZST Jastrowie w szkołach w 



Tarnówce i Radawnicy. Radny Bogdan Osiński podziękował Zastępcy Burmistrza Panu Jerzemu 
Klimczakowi za materiały promujące szkołę za wsparcie i pomoc w podejmowaniu działań. Apel do 
Sołtysów i Radnych o propagowanie materiałów promujących szkołę i  promowanie placówki.  
 
Przewodniczący Piotr Kurzyna przekazał od Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba 
gratulacje i życzenia dla wszystkich radnych z okazji wyborów, przypomniał o szkoleniach, w  
których radni mogą wziąć udział. Poinformował że odbędzie się rejestracja 15 .03. 2015 od 10 do 16 
dawców szpiku kostnego. Dawcą może być każdy od 18 do 55 roku życia.  
 
Radni zaproponowali by powołać na następnej sesji poczet sztandarowy spośród radnych. 
Więcej pytań nie było. 
 
Przewodniczący stwierdził że porządek obrad został wyczerpany w związku z tym zamknął obrady V 
sesji zwyczajnej Rady Miejskiej. 
 
 
             Protokołowała  
          Beata Szymańska 


