
Protokół nr VI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w 
dniu 31 marca 2015r. w godzinach 16 10 – 1900 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 

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 
- Radca prawny - Pan Waldemar Kosowicki 
- Starosta - Pan Goławski Ryszard  
- Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Jadwiga Harbuzińska-Turek  
- Kierownicy jednostek organizacyjnych  
- Sołtysi  
- Prasa 

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

Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna– Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1610 otworzył 
obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i powołał radną Agnieszkę 
Kazberuk na sekretarza obrad, a na protokolanta 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.Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani  

4. Przyjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2015”  

5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  



9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

15. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

16. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

17. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość 18. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

18. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

19. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

20. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

21.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

22. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

23. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

24. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

25. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta na 2015 rok.  

26. Przyjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiący fundusz 
sołecki                                                          



27. Interpelacje i zapytania 
28. Sprawy bieżące i wolne wnioski  

Głos zabrał Burmistrz wnosząc zmiany w porządku obrad. Prosił o wykreślenie z porządku obrad 
punktu nr 27 tj uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. w zamian za to prosił o wniesienie do porządku obrad trzy uchwały w 
sprawie przyznania  dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski ,  oraz w sprawie przyznania  dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw Św. Michała 
Archanioła w Jastrowiu, następnie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Roosevelta. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad: 

- wykreśleniem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

Wykreślenie uchwały z porządku obrad zostało przyjęte jednogłośnie( 15 głosami)  

- wprowadzenie do porządku obrad uchwały w spawie przyznania  dotacji dla Parafii 
Rzymskokatolickiej pw Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu  

Wprowadzenie uchwały do programu obrad zostało przyjęte jednogłośnie ( 15 głosami) jako 
punkt 26 

- wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przyznania  dotacji dla Parafii 
Rzymskokatolickiej pw Św.Michała Archanioła w Jastrowiu 

Wprowadzenie uchwały do programu obrad zostało przyjęte jednogłośnie ( 15 głosami) jako 
punkt 27 

- wprowadzenie do porządku obrad uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Roosevelta. 

Wprowadzenie uchwały do programu obrad zostało przyjęte jednogłośnie ( 15 głosami) jako 
punkt 28 

Pozostałe punkty uzyskują numerację kolejną. 

Przewodniczący poinformował ze protokół poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu, jeżeli do końca 
sesji nie będzie uwag zostanie on przyjęty.  

Przewodniczący poprosił Burmistrza o przedstawienie informacji na temat jego pracy między sesjami. 

Burmistrz poinformował o tym co robił w czasie między ostatnią ,a dzisiejszą sesją - załącznik nr 3.   

Przewodniczący zapytał radnych czy mają pytania na ten temat. Radny Bogdan Osiński zapytał jakie 
korzyści wynikają ze spotkania w związku z bezrobociem czy zapadły w trakcie spotkania wiążące 
decyzje. Burmistrz odpowiedział że jest zadowolony ze spotkania gdyż poruszono kwestie prac 
interwencyjnych, mówiono o tym jakie kierunki trzeba podjąć na terenie powiatu, bo każdy powiat ma 
swoją specyfikę aby aktywować grupę bezrobotnych. Poinformował że bezrobocie spadło, ale jest 



grupa niewykształcona - trwale bezrobotna, nie ma szans aby wyrwać tę grupę z tego stanu. Należy 
pomóc osobom po 50 rok życia, które straciły pracę – a można im pomóc są na to pomysły i środki.  

Co zamierza nowy syndyk pytanie zadał zastępca przewodniczącego Rady Pan Grzegorz Hundt. Burmistrz 
odpowiedział ze zadaniem syndyka nie jest sprzedaż cząstkowa. Syndyk musi odprowadzić pieniądze tytułem 
podatku, a to jest około 14000zł miesięcznie i nie ma mowy o umorzeniu tych podatków. Poprzedni syndyk 
miał odraczane podatki, które zobowiązał się zapłacić w styczniu 2015 roku. Syndyk się zmienił i ten aktualny 
rozumie zaistniałą sytuację.  

Następnie głos zabrał Starosta. Powitał zebranych. Pogratulował samorządowi przynależności w 
Lokalnej Grupie Działania Krajna Złotowska, która powstała z połączenia Naszyjnika Północy z 
Lokalną Grupą Działania Krajna nad Notecią. Należy  dziewięć samorządów. Stowarzyszenie ma za 
zadanie pozyskiwanie pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich. Wyraził nadzieję na stworzenie dobrej 
lokalnej strategii rozwoju, poprzez pozyskiwanie funduszy oraz nowych doświadczeń dla 
samorządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń i realizacji ich w nowych inwestycjach. Następnie za 
zgodą przewodniczącego Piotra Kurzyny wyprzedził pytanie Radnych wypowiedział się na temat 
oświaty. Powiedział że z przykrością wyczytał w prasie, że przenosiny WTZ do budynku przy ulicy 
Kieniewicza są zagrożeniem albo wręcz decyzją o wygaszeniu szkoły, nie wie, kto jest autorem takich 
informacji, ale bardzo go one zabolały . Dodał też, że wszelkie działania powiatu zmierzają ku temu, 
by placówka, o której mowa, wciąż funkcjonowała. - Liczy, że uda się zrobić nabór, po czym dodał, że 
powiatowy budynek jest na tyle duży, że prócz obecnie funkcjonujących tam podmiotów spokojnie 
zmieszczą się tam uczestnicy Warsztatu, i uczniowie. Wspomniał, że w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym, który ma zostać uruchomiony we wrześniu, nauczyciele znajdą zatrudnienie. 
Starosta wspomniał że na sesji rady powiatu padło stwierdzenie, że starosta złotowski jest grabarzem 
oświaty ponadgimnazjalnej i szkoły w Jastrowiu. To nieprawda. Poinformował, że jest za tym, by ta 
placówka mogła istnieć, ale niż demograficzny robi swoje. Dodał też, że trwają rozmowy z 
przewoźnikami mające na celu dostosowanie rozkładu jazdy autobusów do godzin, w których 
odbywają się zajęcia. Z-Ca Przewodniczącego Radny - Grzegorz Hundt postawił pytanie, czy 
uczniowie będą mieli dobry dojazd tylko z Jastrowia do Złotowa, czy też do Jastrowia z innych 
miejscowości. Nie rozmawiamy na temat kursów z każdej strony powiatu odpowiedział starosta. 
Przewodniczący zapytał o przekazanie powiatowego budynku, w którym działa CKZiU gminie. 
Wszystko jest możliwe stwierdził Ryszard Goławski. Dodał, że nie jest zwolennikiem utrzymywania 
pustostanów, bo na pustostany nas nie stać. Jeżeli budynek miałby stać i nie być użytkowany, to lepiej 
niech ktoś go weźmie nawet za darmo, dając jednak do zrozumienia, że póki co nie ma o czym 
rozmawiać. Na razie skupmy się na funkcjonowaniu szkoły. Za te słowa podziękowali mu radni 
Ryszard Król i Adam Dzbuk.  

Przewodniczący powrócił do głosowania nad informacją o pracy burmistrza między sesjami. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) – załącznik nr 2 

Po głosowaniu o godz.1700 Przewodniczący ogłosił przerwę                                                                    
O godzinie 1715 wznowiono obrady. 

Ad 3.                                                                                                                                                   
       Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani  
Materiały zostały dostarczone w materiałach sesyjnych i omówione na wspólnym posiedzeniu komisji.  



Pytań nie było. Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.  

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie ( 15 głosami) Załącznik 3 

Ad 4. 

Przyjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2015.Projekt uchwały został 
dostarczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 49/2015 – załącznik nr 4 

Ad 5.  

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych 
i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 50/2015 – załącznik nr 5 

Ad 6. 

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i 
omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 51/2015 – załącznik nr 6 

Ad. 7 

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 52/2015 – załącznik nr 7 

Ad. 8 

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 



Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 53/2015 – załącznik nr 8 

Ad. 9 

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 54/2015 – załącznik nr 9 

Ad.10  

 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 55/2015 – załącznik nr 10 

Ad.11  

 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 56/2015 – załącznik nr 11  

Ad.12  

 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  



Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 57/2015 – załącznik nr 12 

Ad.13  

 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 58 /2015 – załącznik nr 13 

Ad.14  

 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 59/2015 – załącznik nr 14 

Ad.15  

 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 60/2015 – załącznik nr 15 

Ad.16  

 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 61/2015 – załącznik nr 16 



Ad.17 

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 62/2015 – załącznik nr 17 

Ad.18  
 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 63/2015 – załącznik nr 18 

Ad.19 
 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 64/2015 – załącznik nr 19 

Ad.20  
 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.   
Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 65/2015 – załącznik nr 20 

Ad.21  
 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 



Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 66/2015 – załącznik nr 21 

Ad.22  
 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 67/2015 – załącznik nr 22 

Ad.23  
 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 68/2015 – załącznik nr 23 

Ad.24  
 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 69/2015  - załącznik nr 24 

Ad.25  

Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta na 2015 rok. Projekt uchwały został 
doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Nastąpiły jednak 
zmiany w projekcie uchwały, które omówi Pani Skarbnik Teresa Czyżewska.  

Do budżetu  Gminy i Miasta Jastrowie wprowadza się następujące zmiany: 
I. Dochody bieżące zwiększa się        o kwotę                  1.073.292,00 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne          o kwotę     7.070,00 zł 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie     o kwotę              17.120,00 zł  
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin                  o kwotę         1.049.102,00 zł 
     
II. Dochody bieżące zmniejsza się       o kwotę                     122.123,00 zł 



   w tym: 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej                o kwotę           122.123,00 zł 
 
III. Dochody majątkowe zwiększa się                 o kwotę                    102.335,00 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 budżetu środków  
   europejskich       o kwotę           102.335,00 zł 
 
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           875.782,00 zł 
       w tym: 
1. Działalność usługowa     o kwotę           140.000,00 zł 
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
    kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               o kwotę 13.849,00 zł 
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę    1.300,00 zł 
4. Oświata i wychowanie     o kwotę              40.362,00 zł 
5. Pomoc społeczna      o kwotę            426.271,00 zł 
6. Edukacyjna opieka wychowawcza                o kwotę           187.500,00 zł 
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę              11.000,00 zł 
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               o kwotę  55.000,00 zł 
9. Kultura fizyczna      o kwotę        500,00 zł 
  
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się                o kwotę          1.491.000,00 zł 
    
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –328.248,00zł zmieniającym załącznik Nr 2 do 
uchwały Nr 24/2014. 
 
§ 2. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy 
klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2. 
 
§ 3. Plan  dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i Nr 4. 
 
§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5. 
 
§ 5. Wykaz dotacji na zadania bieżące określa załącznik Nr 6. 
 
§ 6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 7. 
 
§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarka wodną określa 
załącznik Nr 8. 
 
§ 8. Dla zrównoważenia budżetu w 2015r. wprowadza się zmiany: 
        1. Przychody zwiększa się    o kwotę        1.331.278,00 zł 
          w tym: 
         - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
         zwiększa się o kwotę        1.429.268,00 zł 
        - przychody z  zaciągniętych pożyczek  
            i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  o kwotę     29.530,00 zł 
        - przychody ze spłat pożyczek  udzielonych na finansowanie zadań realizowanych  
          z udziałem środków pochodzących z budżetów UE   
      zmniejsza się  o kwotę     68.460,00 zł       



       
       2. Rozchody zwiększa się    o kwotę  18.000,00 zł 
          w tym:  
         - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków       

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
zwiększa się o kwotę   18.000,00 zł 

 
       3. Deficyt budżetu na rok 2015 w kwocie 2.612.836 zł, zostanie sfinansowany przychodami z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych środków. 
 
§ 9. Określa  się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 3.800.000 zł,  
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w 
kwocie 1.500.000 zł. 
 
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 
pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2.300.000 zł; 
 
§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
do wysokości  18.000 zł. 
 
§ 12. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
w 2015 roku budżetowym w wysokości 26.235 zł.  
Burmistrz poinformował, że z wydatków inwestycyjnych sfinansowany będzie zakup samochodu dla 
policji w Jastrowiu stąd obecność na sesji komendanta Policji, który teraz wyjaśni zaistniałą sytuację. 
Policjanci z jastrowskiego komisariatu nie raz narzekali na ''kijankę''. W aucie szwankowało 
zawieszenie, kilkakrotnie wymieniano też m.in. sprzęgło. Teraz zawiódł silnik, poinformował radnych 
Błażej Redzimski, jego wymiana byłaby kosztowna, auto najprawdopodobniej nie będzie już 
naprawiane. Jastrowska policja została  zatem bez radiowozu. Od trzech miesięcy mamy auto 
pożyczone  z Okonka, z tymże kiedyś będzie trzeba  je oddać. W podsumowaniu Błażej Redzimski 
poprosił radnych, by na wniosek o dotację na zakup samochodu spojrzeli przychylnie. Pozytywnie, 
odniósł się do niego Piotr Wojtiuk, który przyznał co prawda, że dokonywanie takich zakupów 
powinno leżeć w gestii państwa, ale czy można mieć pretensję do naszego komendanta albo do 
komendanta powiatowego o to, że nie mają pieniędzy na samochód? - spytał burmistrz. - Pretensję to 
mogę mieć co najwyżej do komendanta głównego czy MSWiA – podsumował, przekonując, że na 
bezpieczeństwie mieszkańców miasta i gminy nie ma co oszczędzać. 
  
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami). Jako uchwała Nr 70/2015 – załącznik nr  25 

Ad.26  

Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski w Jastrowiu. Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji.                                                                                                                          
 
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami). Jako uchwała Nr 71/2015 – załącznik nr 26 

Ad.27  



Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii p.w. Św Michała Archanioła w Jastrowiu. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami). Jako uchwała Nr 72/2015 – załącznik nr 27 

Ad. 28  

Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul.Roosevelta. 

Uchwałę omówi Pan Piotr Kozłowski. Zaznaczony na mapce teren przeznaczony jest obecnie jako 
teren usług handlu paliwami i teren usługowy, część działki przeznaczona jest na poszerzenie drogi. 
Od roku 2007 nie jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, stąd też wola burmistrza i 
zainteresowanego inwestora przejęciem działki na działalność ;- składową,- magazynową, - 
produkcyjną stąd też ucieczka z aktualnego planu zagospodarowania i przekształcenie go. Sama 
procedura potrwa około roku. Burmistrz dodał, że właściciele tego terenu firma Konsor nie inwestują, 
nie płacą podatków zaległości są równoważne wartości gruntów, co powoduje wszczęcie egzekucji 
przeciwko spółce, drugim właścicielem jest osoba prywatna z okolic Czarnkowa , jest zainteresowana 
sprzedażą tej działki, trzecim właścicielem jest gmina. Pytanie zadał radny Krzysztof Bzowski czy 
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje podniesienia ceny przez właścicieli co 
zablokuje inwestora. Burmistrz odpowiedział że zadłużenie jakie mają właściciele powinno 
spowodować możliwość  sprzedaży, a zmiana planu zagospodarowana ułatwi tę sprzedaż. Następnie 
radny Ryszard Król zapytał czy po uchwaleniu planu i podniesieniu wartości działki sprzedający ma 
obowiązek zapłacić odpowiedni podatek do gminy w ciągu trzech lat. Piotr Kozłowski wyjaśnił że 
jeżeli wzrośnie wartość działki, a o tym można mówić po uchwaleniu planu, to gmina może naliczyć 
rentę planistyczną do 30% wzrostu wartości ceny - obowiązuje to 5 lat, ale nie dotyczy to omawianego 
przypadku. Radny Król zauważył, że do działek 2149 należącą do gminy nie ma drogi dojazdowej. 
Burmistrz poinformował że jest to działka przejęte za długi i gmina chciałaby sprzedać ją w 
kompleksie, by inwestor kupił cały teren i bez problemu będzie mógł wybudować drogę. Radny 
zaproponował zaprojektowanie drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej od nasypu do Precomu. 
Przyszli inwestorzy mogą podzielić grunty na mniejsze i mają wszyscy drogę dojazdową. A co jak 
działkę wykupi jeden duży inwestor zapytał Burmistrz. Droga nie miałaby racji bytu. O tym będą 
decydowali planiści. Radny Król stwierdził że o tym należy decydować teraz, a droga spowoduję że 
działki będą bardziej atrakcyjne. W rezultacie stwierdzono, że temat ten będzie poruszany jeszcze 
niejednokrotnie . Radny Krzysztof  Nagórski zapytał czy dobrze zrozumiał, że gmina unika tworzenia 
dróg wewnętrznych, gminnych i przerzuca budowę szlaków komunikacyjnych na właściciela, który 
ma kupić grunt. Piotr Kozłowski odpowiedział że gmina nie jest właścicielem wszystkich działek i nie 
może wprowadzić służebności. Przewodniczący zaproponował przyjęcie planu stwierdził, że temat ten 
będzie poruszany , uwzględniając propozycje Radnego Króla. Zaproponował głosowanie nad uchwałą.                                                                                                                           
Więcej pytań nie było 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie(15 głosami). Jako uchwała Nr 73/2015 – załącznik n 28 

Ad. 29 

Interpelacje i zapytania 

Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Adamowi Dzbuk który zapytał zgodnie z obietnicą 
wyborcom o inwestycje w Samborsku. Odpowiedzi udzielił prezes Grzegorz Białas. Trwa nadal 
przetarg. Zgłosiło się dziewięć firm do przetargu, pod koniec maja zostanie wybrany wykonawca. W 
tym przypadku pośpiech nie jest wskazany z różnych powodów.  



Następnie radny Michał Kruszyński zapytał czy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość muszą być podejmowane 
każda z osobna i co powoduje, że nie może to być jedna zbiorowa uchwała, biorąc pod uwagę że we 
wszystkich uzasadnienie jest takie samo. Burmistrz przypomniał że temat był poruszany w trakcie 
poprzedniej kadencji rady, a Radny Michał Kruszyński był jej członkiem. Poprosił Radcę prawnego 
Pana Waldemara Kosowickiego o udzielenie odpowiedzi. Uchwały są podejmowane jednostkowo 
gdyż każda z nich dotyczy konkretnie wymienionej powierzchni, która podlega dzierżawie. Każda z 
tych uchwał podejmowana jest osobno ze względu na skuteczność czynności prawnej. Z głosowania 
czy też protokołu musi jasno wynikać, że Rada wyraziła zgodę na określony tryb gospodarowania 
nieruchomością. Tylko teoretycznie można by rozważać podejmowanie w jednej uchwale kilkunastu 
przypadków, jednakże prowadzi to do komplikacji natury prawnej i formalnoprawnej. Każda 
dzierżawa jest indywidualną sprawą, z tymże mechanizm działania jest taki sam dlatego uzasadnienie 
ma takie samo brzmienie. Radny Michał Kruszyński pamięta rozmowę na ten temat w poprzedniej 
kadencji, ale zapytał ponownie gdyż ówczesna odpowiedź nie była satysfakcjonująca. Poprosił Radcę 
prawnego o pisemną deklarację czy jest to zgodne z prawem - podejmowanie uchwał w jednej 
zbiorowej uchwale, czy nie jest to zgodne z prawem. Radę prosi o deklarację czy chce podejmować 20 
uchwał czy jedną. Burmistrz przypomniał o tym, że radni zbierają się raz w miesiącu między innymi 
także po to żeby podejmować uchwały. Radny Krzysztof Bzowski przypomniał, że w poprzedniej 
kadencji właśnie Radny Kruszyński pomimo ostrzeżeń Burmistrza i Radcy zaproponował żeby 
właśnie w taki sposób podejmowane były uchwały dotyczące dzierżaw. Radny Ryszard Król 
stwierdził, że nie ma co się emocjonować, trzeba poczekać na odpowiedź podjętą na mocy ustawy 
przez Radcę prawnego.  Przewodniczący zaproponował aby przedyskutować to na komisji, z czym nie 
zgodził się Radny Adam Dzbuk popierając wypowiedź radnego Krzysztofa Bzowskiego.                                        
Przewodniczący zwrócił się do Radcy prawnego o interpretację pisemną na pytanie Radnego 
Kruszyńskiego Michała.  

Ad. 28  

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Janusz Siwak zapytał w imieniu mieszkańców dlaczego w mieście nie ma ławek.                      
W mieście ławki są, nie ma ich ku niezadowoleniu niektórych mieszkańców w miejscach gdzie byłyby 
wykorzystywane jako miejsce odpoczynku po spożyciu alkoholu. Ławki dostawiane są w różnych 
miejscach, tam gdzie można je ustawić po konsultacji z konserwatorem zabytków. W przestrzeni 
publicznej nie wszędzie można postawić ławkę.  

Radny Ryszard Król zapytał czy burmistrz mógłby skonsultować się ze środowiskiem rolników w 
sprawie wyboru członka do Komisji w związku z szacowaniem szkód łowieckich. Wojewoda zwraca 
się do burmistrzów o wytypowanie kandydata z danej gminy. Burmistrz stwierdził że będzie kierował 
się odpowiednią wiedzą i fachowością kandydata. Następnie Radny Janusz Siwak zwrócił uwagę że w 
okolicy biedronki jest nieoznaczone przejście dla pieszych.  

Radny Ryszard Król przypomniał o dachówce z odzysku obiecywanej na drogi dojazdowe na 
Wądołku. Materiał jest zmagazynowany po to żeby mógł być wykorzystany na drogi dojazdowe w 
gminie odpowiedział Pan Piotr Wojtiuk.  
Burmistrz poinformował, że Nadleśniczy wystąpił z zaproszeniem do radnych na wycieczkę w celu 
zapoznania się z terenami leśnymi gminy – 70% terenu w naszej gminie to lasy. 
Radna Iwańska podziękowała za wyrównanie drogi oraz poprosiła o następne wypełnienie dziur w 
drogach. Przewodniczący zwrócił uwagę na brak znaku z ograniczeniem prędkości w okolicy 
przejazdu kolejowego, oraz na brak koszy na śmieci w mieście. Uwagi zostały przyjęte przez 



Burmistrza. Przewodniczący wspomniał o braku informacji o godzinach otwarcia orlika na co 
Kierownik Wiesław Puzio odpowiedział , że orlik czynny jest w miarę potrzeby do godzin 
wieczornych obiecał, że informacja się pojawi . Burmistrz poinformował że zostanie wysłane pismo 
do Pani minister w sprawie obwodnicy.  
Przewodniczący przypomniał radnym o składaniu w biurze rady oświadczeń majątkowych.  
Złożył życzenia Świąteczne. O godzinie 1900   stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i 
zamknął obrady VI sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
           
 
        Protokołowała  
       Beata Szymańska 

 

 


