
Protokół nr VII  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w 
dniu 28 kwietnia 2015r. w godzinach 16 10 – 1815 

 

W sesji uczestniczyło 14 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 
- 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. 1607 otworzył obrady, 
powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i powołał radną Zofię Pawłowską 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.    Przyjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” 
4.   Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie.   
5.   Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
6.   Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i wdrażania Planu   gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta   Jastrowie.  
7.  Przyjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie . 
8.   Przyjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie . 
9. Przyjęcie uchwały w sprawie   zamiany nieruchomości 
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok 
11.Interpelacje i zapytania 
12.Sprawy bieżące i wolne wnioski 

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



Udzielił głosu Prezesowi Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panu 
Jerzemu Klimczakowi, który poinformował o przeprowadzonym szkoleniu wszystkich handlowców 
sprzedających napoje alkoholowe, łącznie z zakupem  kontrolowanym. Osiemnastoletnia, tajemnicza 
klientka w większości punktów sprzedaży bez problemu dokonała zakupu alkoholu. Na 53 punkty 
sprzedaży gdzie 8 było nieczynnych, w 36 punktach dokonała zakupu, a 9 sprzedawców nie dokonało 
transakcji ze względu na brak dowodu osobistego. W związku z tym  tylko  9 handlowcom  prezes fundacji 
wręczył  Certyfikat Rzetelnego Handlowca.  Następnie Przewodniczący poprosił Burmistrza o 
przedstawienie informacji na temat jego pracy między sesjami.                                                                       
Burmistrz poinformował o podpisaniu 9 zarządzeń  oraz o spotkaniach i posiedzeniach, w których 
uczestniczył.- załącznik nr 2.   

Przewodniczący zapytał radnych czy mają pytania na ten temat.  

Zarządził  głosowanie nad przyjęciem informacji o pracy burmistrza między sesjami. Informacja została 
przyj ęta jednogłośnie (14 głosami)  

Ad 3.                                                                                                                                                        

Przyjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych i 
omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji  

Pytań nie było Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) - jako uchwała Nr 74/2015 – załącznik nr 3 

Ad 4.                                                                                                                                                        
Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie.  Projekt uchwały został 
dostarczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) Jako uchwała Nr 75/2015 – załącznik nr 4 

Ad 5.  
Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Projekt uchwały został dostarczony w 
materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) Jako uchwała Nr 76/2015 – załącznik nr 5 

Ad 6. 

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i wdrażania Planu   gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta   Jastrowie. Projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  



Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) Jako uchwała Nr 77/2015 – załącznik nr 6 

Ad. 7                                                                                                                                                         
Przyjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy                  
i Miasta Jastrowie. Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) Jako uchwała Nr 78/2015 – załącznik nr 7 

Ad. 8                                                                                                                                                       
Przyjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie .Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) Jako uchwała Nr 79/2015 – załącznik nr 8 

Ad. 9                                                                                                                                             Przyjęcie 
uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych 
i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) Jako uchwała Nr 80/2015 – załącznik nr 9 

Ad.10  
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, 
ale ze względu na zaistniałe zmiany zostanie jeszcze raz omówiony przez Panią skarbnik Teresę Czyżewską  
Wprowadzone zostały następujące zmiany: 
 
I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę -192.544,49 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę - 192.544,49 zł  
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę - 205.000,00 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 -  205.000,00 zł  
 
III. Wydatki bie żące zwiększa się o kwotę - 222.544,49 zł  w tym:  
1. Rolnictwo i łowiectwo o kwotę  - 188.544,49 zł 
2. Administracja publiczna o kwotę -  30.000,00 zł 3.  
Pomoc społeczna o kwotę  -  4.000,00 zł 



 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się o kwotę - 175.000,00 zł 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 5.491,00zł 

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) Jako uchwała Nr 81/2015 – załącznik nr 10 

Ad. 11                                                                                                                                                 
Interpelacje i zapytania  

Głos zabrał radny Adam Dzbuk pytając prezesa ZECiUK o postępy w budowie oczyszczalni ścieków w 
Samborsku. Prezes poinformował że zakończony został przetarg i wkrótce podpisana zostanie umowa ze 
spółką Pana Gładysza. Stwierdził że jest to spółka z doświadczeniem i  wykonywanie zleconego zadania 
przeprowadzi w sposób jak najmniej uciążliwy dla społeczności lokalnej choć pewnych uciążliwości 
uniknąć się nie da.. Następne pytanie co słychać z firmą Dino - skierowane było do Burmistrza, który 
podtrzymał swoją dotychczasową decyzje, że konkretnej odpowiedzi nie udzieli ze względu na  obiecaną 
dyskrecje Firmie Dino. Prowadzane są wszelkie starania zrealizowania  inwestycji z tą firmą.                                                                                                                                                          
Radny Grzegorz Hundt prosił o zwiększenie częstotliwości wywozu szkła na terenie gminy w specyfikacji 
wywozu śmieci. Prezes spółki ZECiUK stwierdził, że szkło jest materiałem który się nie psuje i nie stanowi 
problemu w przechowywaniu.. Nie ogranicza się ilości odprowadzania odpadów, nie ma znaczenia ile 
worków np. ze szkłem jest odprowadzane z danego gospodarstwa . Ważne jest podejście społeczeństwa do 
problemu chęć segregacji - dodał. Radna Agnieszka Kazberuk  zwróciła uwagę na wyrzucane śmieci w 
lasach, proponuje żeby uświadomić społeczność poprzez lokalną prasę, ulotki o darmowym wywożeniu 
poszczególnych odpadów. Może to spowoduję mniejsze zaśmiecanie lasów. Burmistrz zna problem, 
zarządził oczyszczanie pobocza drogi powiatowej  z Jastrowia do Brzeźnicy. Zebrano dwie przyczepy 
śmieci. Wiele śmieci wokół jezior  zostawiają wędkarze, kontynuował Burmistrz Zaśmiecają  ludzie nie 
wpisani do systemu w tym wiele sklepów. Organizowane są programy dla dzieci proekologiczne w których  
będzie uczestniczyła Jastrowska młodzież. Trzeba zacząć od edukacji wśród najmłodszych. 

Ad. 12 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad.  Głos zabrał  Burmistrz, który ponownie 
przedstawił propozycję utworzenia Izby Muzealnej, w odzyskanym mieszkaniu na ulicy Kieniewicza. Jest 
kilka powodów aby taka Izba powstała choćby ze względu na świadomość tożsamości społeczeństwa o tym 
co przed i w czasie wojny robili przodkowie. Jest to mieszkanie, w którym przebywał Bolesław Kieniewicz, 
a w aktualnych czasach można by organizować w nim spotkania pasjonatów historii – jest ich w Jastrowiu 
niemało. Czyli jest to odpowiednie miejsce na takie przedsięwzięcie, ze względu na jego historię.                 
Radny Ryszard Król zapytał czy po byłej Izbie Pamięci zostały jakieś eksponaty i dokumenty.                             
Część dokumentów została przekazana do Wałcza, duża część po prostu została rozdana. Nie ma śladu 
dokumentów przekazania zawartości Izby komukolwiek i gdziekolwiek. Udało się – kontynuował 
Burmistrz odzyskać trzy ważne dokumenty z XVII i XVIII wieku pisane po łacinie i po polsku. Niektórych 
dokumentów nie da się odzyskać, niektórych mamy kopie. 
O godzinie 1715 – 1723 nastąpiła przerwa w obradach ogłoszona przez Przewodniczącego.  



Następnie po przerwie wyłoniono trzech radnych – Łukasz Cyruk , - Izabela Iwańska , - Agnieszka 
Kwili ńska do pocztu sztandarowego oraz rezerwowo Radnego Krzysztofa Nagórskiego. Skład pocztu 
przegłosowano jednogłośnie 14 głosami. 
Następnie wnioskował radny Michał Kruszyński  o naprawienie nawierzchni na placu między blokami ulicy 
Grunwaldzkiej, a Mickiewicza oraz naprawę drogi  w lesie przy granicy z gminą Okonek prosił o pisemną 
odpowiedź na wnioski. Radny Ryszard Król  wnioskował o naprawę masą asfaltową drogi na Wądołek są 
tam wyrwy co uniemożliwia bezpieczny przejazd, następnie wnioskował o naprawę mostu, który jest 
przysypany ziemią i gnije na ulicy Konopnickiej Burmistrz przyjął wnioski do wiadomości. Radny Michał 
Kruszyński zwrócił uwagę na stan dróg dojazdowych do pól, rolnicy jeżdżą bardzo drogim sprzętem i 
domagają się przejezdnych dróg.  Radna Agnieszka Kazberuk poinformowała, że wielu mieszkańców 
skarży się na nawierzchnię chodnika na ulicy Żymierskiego tłumacząc, że poza tym odcinkiem całe centrum 
jest zrobione. Można by zaprosić przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg  na sesję lub komisję i podjąć 
ten ten problem.- kontynuowała.  Społeczeństwo nie rozumie, że teren ten nie należy do miasta.            
Burmistrz poinformował, że trwają rozmowy w tej kwestii z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  i 
wszystko idzie w dobrym kierunku. Radny Krzysztof Nagórski  wniósł wniosek w sprawie 
przeprowadzonych remontów w budynku przy ulicy Żymierskiego naprzeciwko Tesco. W odpowiedzi 
usłyszał od Burmistrza że remonty przeprowadzone są zgodnie z planem. Dyrektor ZGM-u dodała, że 
remont nie został jeszcze zakończony ze względu na brak środków finansowych wspólnoty. Jest jeszcze 
wiele rzeczy, które trzeba zrobić we wspomnianym budynku. Należy ustanowić odpowiednią stawkę 
funduszu remontowego, żeby uzyskać kredyt. 
Przewodniczący odczytał nowe pismo radnych w sprawie przeprowadzenia audytu w ZGM – załącznik nr 
11.  Dodał, że autorzy tego pisma podkreślają, iż wynik audytu ma być narzędziem pomocniczym dla 
Komisji Rewizyjnej. Rada podejmując decyzję o przekształceniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
spółkę z o.o. będzie potrzebowała opinii Komisji Rewizyjnej. Dodał, że pismo zostanie złożone do 
Burmistrza gdyż od  niego zależy decyzja w tej sprawie. Przewodniczący poddał wniosek do dyskusji i 
oddał głos Burmistrzowi, który nie uchyla się od audytu i jeżeli otrzyma wniosek to podejmie decyzję. 
Radny Michał Kruszyński poinformował, że pismo skierowane jest do Rady Miejskiej w celu 
przedyskutowania i ewentualnym przekazaniu go do Burmistrza. Jeżeli Rada podejdzie przychylnie to prosi 
jako przedstawiciel Radnych o pisemną odpowiedź od Burmistrza w jakim zakresie będzie przeprowadzony 
audyt. Audyt ma swoje standardy postępowania, odpowiedział Burmistrz, każdy audytor wie jaki ma zakres 
kompetencji. 
Radny Krzysztof Bzowski zastanawia się czy jest możliwe sprawdzenie dokumentów z przed sześciu laty i 
czy koszt przeprowadzenia audytu nie będzie zbyt wysoki dla gminy. Niektóre dokumenty archiwizowane 
są pięć lat, niektóre krócej. Burmistrz dodał że audytor wybierze odpowiedni zakres czasu do kontroli. 
Audyt ma wspomóc Komisję Rewizyjną w ocenie sytuacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, pomoże 
podjąć decyzję czy faktycznie warto zmienić ZGM w spółkę i jaką, czy nie zmieniać.      
Przewodniczący poinformował, że poczta działa z opóźnieniem i nie do wszystkich doszły 
zaproszenia na sesję. Zwrócił się do radnych, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek o 
podanie adresów e- mail w biurze rady. Poinformował o sesjach 26.05 i 23.06 2015 
Stwierdził, że porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej został wyczerpany. Podziękował 
wszystkim zebranym i zakończył obrady sesji. 
        
 
 
       Protokołowała  
       Beata Szymańska 

 

 


