
Protokół X sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu,  która odbyła się dnia 25 sierpnia 

2015 roku w godzinach od 1605 do 19 00 

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, powołał 
radnego Krzysztofa Bzowskiego na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Beatę  
Szymańską                                                                                                                                               
Przewodniczący przedstawił porządek obrad : 

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

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami  

3. Sprawozdanie na temat inwestycji przeprowadzonych na terenie Gminy i Miasta 
Jastrowie  

4.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników   

5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
Gminy i Miasta Jastrowie.  

6.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę i miasto Jastrowie 
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej na mienie 
komunalne Gminy i Miasta Jastrowie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki w Brzeźnicy działającej 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu im. Leona Kruczkowskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jastrowia w rejonie ulic Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej. 



10.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność gminy i Miasta Jastrowie.  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność gminy i Miasta Jastrowie.  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność gminy i Miasta Jastrowie.  

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości 
rolnej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.   

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości 
rolnej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.   

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015.  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – 13 uchwał   

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość -59 uchwał.  

18.  Interpelacje i zapytania 

19.   Sprawy bieżące i wolne wnioski                                                                                                                                           

Burmistrz wnioskował o wycofanie z porządku obrad X sesji Rady Miejskiej uchwały 
intencyjnej w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki w Brzeźnicy działającej przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu im. Leona Kruczkowskiego i o wprowadzeniu do 
porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Złotowskiego zadania zarządzania 
publiczną drogą powiatową .                                                                                                     
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad                              
Za – 15 głosów                                                                                                                                        
Przeciw – 0                                                                                                                                 
Wstrzymało się - 0                                                                                                                                
Jednogłośnym poparciem wycofano z porządku obrad punkt 8 i wniesiono projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia od Powiatu Złotowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 
jako punkt 8 .                                                                                                                             
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu 
i jeżeli nie będzie uwag to zostanie on przyjęty zgodnie z regulaminem                               

Ad 2                                                                                                                                
Przewodniczący poprosił Burmistrza Pana Piotra Wojtiuka o informacje(zał.nr 2) na temat 
swojej pracy między sesjami. Burmistrz poinformował o tym że w okresie od 23.06.2015 r. 
do 25.08.2015r. Podpisał 24 zarządzenia od numeru 64 do numeru 85(umieszczone są na 
stronie Bip Jastrowie)Zarządzenia Nr 86 i 87 podpisał Zastępca Burmistrza.                                                            
Burmistrz uczestniczył w spotkaniach :                                                                                                                                                  



- 15.07.2015r. - z Zarządem Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska w Złotowie                                                                     
- 21.07.2015r. - Wojewódzkie  Obchody święta Policji w Ostrowie Wielkopolskim                                         
- 23.07,2015r.  – Powiatowa Rada Zatrudnienia w Złotowie                                                                                       
- 29.07.2015r. - spotkanie z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia w sprawie 
powołania Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Jastrowie w Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu.                                                                                                                                     
- 21.08.2015r. - spotkanie w sprawie upadłości Invest Milenium w Sypniewie z 
przedstawicielami firmy Gerda Broker, którzy są  gośćmi obecnej sesji.                                                                          
Burmistrz wspomniał, że problem Invest Milenium istnieje od lat 90 i  mimo wielu posiedzeń 
rady kilku kadencji, wierzycieli i działań syndyka masy upadłościowej - aktualnie drugiego, 
nie udało się obiektu położonego w Sypniewie sprzedać, a co za tym idzie – choć w części 
odzyskać pieniędzy należnych między innymi jastrowskiemu  samorządowi, któremu, tytułem 
zaległych podatków, od Invest Milenium należy się w tej chwili około 800 tys. zł. To dług 
niemalże nie do odzyskania, biorąc pod uwagę pozostałych wierzycieli tej spółki i miejsce 
gminy w kolejce do spłaty długu. Nie jest jednak tak, że jastrowski samorząd zupełnie nie ma 
na co liczyć na spłatę długu. Począwszy od 2012 roku, tytułem należności podatkowych, 
syndyk winien gminie spłacić około 370 tys. zł. gdyż wierzytelności umieszczone są w 
pierwszej kategorii kolejności spłat.                                                                                                    
Burmistrz wspomniał, że nowy syndyk opracował plan sprzedaży nieruchomości .  W 
pierwszym postępowaniu za cenę ponad 13 mln zł, w trzecim, trwającym do 3 09.2015r.  za 
ponad 10 mln zł. Przedstawił mężczyzn zainteresowanych nabyciem nieruchomości i poprosił 
o przedstawienie ich propozycji. 

Łukasz Lefanowicz, prezes firmy Gerda Broker, specjalizującej się w pozyskiwaniu 
finansowania na przedsięwzięcia biznesowe, bazujące głównie na nieruchomościach. 
Przedstawił argumenty przemawiające za nawiązaniem współpracy z firmą, którą 
reprezentuje – choćby taki, że w ciągu półtora roku udało się jej pozyskać środki na realizację 
ponad 20 projektów wartych 75 mln zł. Firma  Gerda Broker współpracuje z firmą Court Park 
Gallery, której właścicielem jest drugi gość Piotr Czajkowski .  Firma  Gerda Broker jest 
zdolna sfinansować zakup obiektu w Sypniewie, szef firmy Court Park Gallery ma pomysł na 
jego wykorzystanie, zdecydował się nim zarządzać. Piotr Czajkowski,  przedstawił 
prezentację multimedialną, opowiedział radnym o inwestycjach, jakie z firmą Gerda Broker 
aktualnie realizuje.  Mówił o kompleksie budynków w Nysie – Dworze Biskupów 
Wrocławskich. W jednym z czterech skrzydeł w 2017 roku działalność rozpocząć ma dom 
opieki senioralnej. Podobny charakter zyskać ma rewitalizowany obiekt m.in. w Połczynie 
Zdroju, pomysł ten miałby być powielony również w Sypniewie. Jest to obiekt, na który 
trzeba mieć pomysł. Nie leży on ani przy głównym trakcie, ani też nad morzem czy głęboko 
w górach. Znalazł jednak plusy: piękne lasy i piękne jeziora w okolicy, a  biorąc pod uwagę 
fakt, że myślą również o pensjonariuszach niemieckich, leży nie daleko od granicy. W 
planach szefa Court Park Gallery   jeśli oczywiście uda im się kupić tę nieruchomość jest 
basen, który można powiększyć, sala gimnastyczna, którą można uruchomić i parkingi, dziś 
niewykorzystane, na których można robić cudowne eventy. Mówił o zorganizowaniu 
niejednego koncertu, oraz sprowadzeniu swoich kolegów z Lata z Radiem, którzy co roku 
jeżdżą po wielu miejscach i robią fantastyczne imprezy, nie zapomniał przy tym o domu 
opieki senioralnej, który miałby liczyć niemal 500 miejsc. - Będzie nam miło, jeśli uda się tę 



transakcję wykonać, a jeszcze milej, jeśli przyjmą nas państwo z otwartymi ramionami i 
pozwolą nam ze sobą pracować – podsumował Piotr Czajkowski były pracownik Lata z 
Radiem. Burmistrz wyraził nadzieję że wszystko co usłyszał  uda się sfinalizować.  

Przewodniczący Piotr Kurzyna oraz Burmistrz Piotr Wojtiuk podziękowali Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Sypniewie za wieloletni wkład w pracę z nauczycielami i uczniami 
szkoły, którą reprezentowała. Podziękowania za wspólną pracę i dobre wspomnienia oraz 
życzenia w następnym etapie życia złożył w imieniu grona nauczycielskiego Dyrektor 
Stanisław Nowicki.   
Pani Dyrektor podziękowała za życzenia za pomoc i wsparcie, którą otrzymywała w czasie 
tych wielu lat. Wspomniała o bardzo dobrych wynikach uczniów w testach kompetencyjnych 
, o pozytywnym wyniku kontroli z Kuratorium Oświaty.   
 
Ad.3  
 Sprawozdanie na temat inwestycji przeprowadzonych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 
Omówione przez Burmistrza na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było  
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie ( 15 głosami) 
 
Ad 4.  
Przyjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.    
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych. Omówione przez Panią Beatę 
Szymańską  na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Przewodniczący przypomniał że w skład wchodzą: 
radna Izabela Iwańska 
radny Bogdan Osiński  
radny Krzysztof Nagórski  
radny Łukasz Cyruk 
Pytań nie było  
Uchwała  została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 100/2015                    
( zał. nr 3) 
 
Ad 5.  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy i 
Miasta Jastrowie.  
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych, Omówione przez Pana Piotra 
Kozłowskiego  na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytanie w jaki sposób oznaczone będą miejsca w których jest zakaz wprowadzania zwierząt. 
Pan Piotr Kozłowski odpowiedział że jest to zapisane w regulaminie w miejscach w których 
obowiązuje zakaz. Więcej pytań nie było,   
Uchwała  została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 101/2015 
(zał. nr 4) 
 
Ad 6.  
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę i miasto Jastrowie prawa 
wieczystego użytkowania nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A.              
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych. Omówione przez Pana 
Burmistrza Piotra Wojtiuka , który wyjaśnił że droga sąsiadująca jest własnością PKP i gmina 
chce wystąpić o jej przejęcie. 
Więcej pytań nie było  



Przewodniczący zarządził głosowanie:  
Za – 14 głosów  
Przeciw – 1 głos  
Wstrzymał się- 0  
Uchwała  została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 102/2015 
(zał. nr5) 
 
 
Ad 7.   
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej na mienie komunalne 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych. Omówione przez Pana 
Burmistrza Piotra Wojtiuka, który 2.7.2015 spotkał się z dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej i Zdrowia poznańskiego urzędu wojewódzkiego. Rozmawiał na temat możliwości 
utworzenia środowiskowego domu samopomocy  na początku lipca. Dyskusja okazała się być 
owocna – od Pani Dyrektor dowiedział się że pomysł jest dobry, powiat złotowski jest białą 
plamą w tym względzie – przekazał burmistrz. Podał też konkretnie wartości – w Polsce 
funkcjonuje 728 tego typu placówek, w Wielkopolsce 57a w okolicy Jastrowia najbliżej w 
Wałczu i w Pile.  Pani kierownik Janina Jędruch  na wstępie wyjaśniła, że Środowiskowy 
Dom Samopomocy to  
Środowiskowy - bo w naszym środowisku lokalnym 
Dom – bo przyjazne miejsce  
Samopomocy – bo pensjonariusze sami sobie pomagają społecznie  
Środowiskowe Domy Samopomocy dzielą się na  typy  
A - dla osób przewlekle chorych psychicznie,  
B - dla osób niesprawnych intelektualnie i neurologicznie  
C - profil mieszany.  
Nas interesuje typ A i B . - Utworzenie takiego domu to nie jest prosta sprawa, ponieważ 
trzeba spełniać pewne wskaźniki. My, jak okazało się już po pierwszym oglądzie sytuacji, 
spełniamy je. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż na terenie gminy Jastrowie żyje około 400 
osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, wskazując m.in. na schizofrenię czy chorobę 
Alzheimera. Ośmiogodzinny pobyt w domu znacząco odciążałby rodziny opiekujące się 
chorymi, dla nich samych byłby natomiast formą społecznej rehabilitacji. Wielu ludzi 
cierpiących na tego typu schorzenia korzysta z Warsztatu Terapii Zajęciowej, część przebywa 
w Zespole Mieszkań Chronionych i Specjalnych w Nadarzycach. Środowiskowy dom 
samopomocy byłby kolejną formą wsparcia przeznaczoną dla takich osób  
Działalność dotowana byłaby ze środków skarbu państwa. Urzędy wojewódzkie na 
utrzymanie każdej osoby korzystającej ze ŚDS przekazują 1085 zł miesięcznie ,a w 
przypadku tych objętych dowozem – 1200 zł. Przy założeniu, że w Sypniewie mogłoby w 
nim przebywać 20 osób i biorąc pod uwagę niższą z kwot łatwo wyliczyć, że gmina 
otrzymywałaby 21.700 zł miesięcznie, a w skali roku: 260.400 zł. Pieniądze te przeznaczane 
byłyby na utrzymanie personelu w różnym wymiarze godzin,  oraz bieżące funkcjonowanie 
domu. Zatrudnienie znajdzie 5 osób. Remont i przystosowanie budynku na potrzeby ŚDS nie 
obciążą budżetu gminy, a  zawnioskowaliśmy o 550 tys. zł z  budżetu województwa – 
poinformował burmistrz Więcej pytań nie było  
Przewodniczący zarządził głosowanie:  
Za – 15 głosów  
Przeciw – 0  
Wstrzymał się- 0  
Uchwała  została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 103/2015(zał.nr 6)  



 
Ad 8.  
Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Złotowskiego zadania zarządzania 
publiczną drogą powiatową .              
Projekt uchwały został  omówiony przez Burmistrza na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było  
Przewodniczący zarządził głosowanie:  
Za – 15 głosów  
Przeciw – 0  
Wstrzymał się- 0  
Uchwała  została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 104/2015 
( zał. nr7)  
 
Ad 9. 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jastrowia w rejonie ulic Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej.  
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych, omówione przez Pana Piotra 
Kozłowskiego  na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było  
Przewodniczący zarządził głosowanie:  
Za – 15 głosów  
Przeciw – 0  
Wstrzymał się- 0  
Uchwała  została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 105/2015 
(zał. nr8)  
 
 
 
Ad 10. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
gminy i Miasta Jastrowie.  
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych, omówione przez Pana Piotra 
Wojtiuka- Burmistrza  na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było  
Przewodniczący zarządził głosowanie:  
Za – 15 głosów  
Przeciw – 0  
Wstrzymał się- 0  
Uchwała  została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 106/2015  
( zał. nr9)  
 
Ad 11.                                                                                                                                                  
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
gminy i Miasta Jastrowie.  
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych,  Działki 36/2 i 36/3 omówione 
przez Pana Piotra Wojtiuka- Burmistrza  na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było  
Przewodniczący zarządził głosowanie:  
Za – 15 głosów  
Przeciw – 0  



Wstrzymał się- 0  
Uchwała  została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 107/2015 
(zał. nr 10) 
 
 Ad 12.  
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
gminy i Miasta Jastrowie.   
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych,  Działki 340 w Jastrowiu 
omówione przez Pana Piotra Wojtiuka- Burmistrza  na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było  
Przewodniczący zarządził głosowanie:  
Za – 15 głosów  
Przeciw – 0  
Wstrzymał się- 0  
Uchwała  została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 108/2015 
(zał. nr 11)  
 
Ad . 13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości rolnej 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie    
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych,  Działki 73 w Brzeźnicy 
omówione przez Pana Piotra Wojtiuka- Burmistrza  na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było  
Przewodniczący zarządził głosowanie:  
Za – 15 głosów  
Przeciw – 0  
Wstrzymał się- 0  
Uchwała  została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 109/2015  
(zał. nr 12) 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości rolnej 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie. 
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych,  Działki 2345 w Jastrowiu 
omówione przez Pana Piotra Wojtiuka- Burmistrza  na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było  
Przewodniczący zarządził głosowanie:  
Za – 15 głosów  
Przeciw – 0  
Wstrzymał się- 0  
Uchwała  została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 110/2015 
( zał. nr13) 
Ad. 15  
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015.   
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych, i omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji, ale nastąpiły zmiany, które omowi Pani Skarbnik Teresa Czyżewska. 
Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 138.016,65 zł w tym:  
Dochody własne o kwotę 10.400,00 zł  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 77.235,65 zł  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 
kwotę 15.764,00 zł  



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 
programów rządowych o kwotę 34.617,00 zł  
Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 138.016,65 zł w tym:  
Oświata i wychowanie o kwotę 77.235,65 zł  
Pomoc społeczna o kwotę 23.664,00 zł  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.500,00 zł  
Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 34.617,00 zł  
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę – 202.050,00 zł  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą do której wprowadzono autopoprawki:  
Za – 15 głosów  
Przeciw – 0  
Wstrzymał się- 0  
Uchwała  została przyjęta uwzględniając autopoprawki jednogłośnie ( 15 głosami) jako 
uchwała Nr 111/2015 (zał. nr14) 

Ad. 16                                                                                                                                                   
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy – 13 uchwał.   Projekty uchwał zostały dostarczone w 
materiałach sesyjnych, i omówione na wspólnym posiedzeniu komisji.                                                                 
Przewodniczący zaproponował łączne głosowanie nad wszystkimi 13 uchwałami.                      
W drodze głosowania propozycja została poparta jednogłośnie (15 głosami).                              
Odczytał kogo dotyczyła uchwała i nadał jej kolejny numer.                                                      
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami:                                                                     
Za – 15 głosów                                                                                                                          
Przeciw – 0                                                                                                                                   
Wstrzymał się- 0                                                                                                                               
Uchwały  zostały przyjęte jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwały kolejno od numeru   
112/2015  do numeru 124/2015 (zał. od nr15 do nr27) 

Ad 17.                                                                                                                                                        
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość -59 uchwał                                                               
Projekty uchwał zostały dostarczone w materiałach sesyjnych, i omówione na wspólnym 
posiedzeniu komisji.                                                                                                    
Przewodniczący zaproponował łączne głosowanie nad  57 uchwałami.                                                 
Wyjaśnił że jedna z uchwał dotyczy radnego ,który wedle art. 125a  nie może głosować jeżeli 
dotyczy ona jego interesu prawnego.                                                                                            
W drodze głosowania propozycja została poparta jednogłośnie (15 głosami).                              
Odczytał kogo dotyczyła uchwała i nadał jej kolejny numer od 125 do 181                           
Pytań nie było                                                                                                                              
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami:                                                                     
Za – 15 głosów                                                                                                                          
Przeciw – 0                                                                                                                                   
Wstrzymał się- 0                                                                                                                               
Uchwały  zostały przyjęte jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwały kolejno od numeru   
125/2015  do numeru 181/2015 ( zał. od nr 28 do nr 85)                                                                                              



Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.                                                                          
Pytań nie było                                                                                                                              
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą:                                                                     
Za – 14 głosów                                                                                                                          
Przeciw – 0                                                                                                                                   
Wstrzymał się- 0                                                                                                                               
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako Uchwała Nr 182/2015 (zał. 
nr86)                                                                                                                                                
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy                                                                                                         
Pytań nie było                                                                                                                              
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą:                                                                     
Za – 15 głosów                                                                                                                          
Przeciw – 0                                                                                                                                   
Wstrzymał się- 0                                                                                                                               
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako Uchwała Nr 183/2015 (zał. nr87)  

Ad 18.                                                                                                                                                     
Interpelacje i zapytania                                                                                                                            
Pytanie kiedy zostanie otwarty Środowiskowy Dom Samopomocy zadał Burmistrzowi radny 
Łukasz Cyruk.                                                                                                                                         
Burmistrz odpowiedział, że wszystko zależy od wojewody. Po przeprowadzonych rozmowach 
z Panią Dyrektor Kopecką po spełnieniu wszystkich formalności i przedstawieniu 
dokumentów, a jest ich sporo, jest szansa, że w 2016 roku  lub z początkiem 2017 roku 
ośrodek mógłby zacząć działać. W tym roku na pieniądze od wojewody nie ma szans, 
ponieważ w budżecie urzędu wojewódzkiego nie zabezpieczono środków na tworzenie 
nowych placówek. Pod względem zatrudnienia w ośrodku nie będzie problemu. Na terenie 
gminy są osoby które mają  kwalifikacje do objęcia stanowisk pracy w tego typu placówce.  O 
godz. 1830 wyszedł radny Michał Kruszyński                                                                                                                                        
Radny Janusz Siwak poinformował o materiałach związanych ze skargami od wspólnot  
mieszkaniowych głównie z  ulicy Grunwaldzkiej . Stwierdził, że trzeba ten problem 
rozwiązać. Komisja rewizyjna nie ma kompetencji do ingerencji w tej kwestii. Należałoby 
zorganizować spotkanie wspólnot z radą i Panią Dyrektor w celu wyjaśnienia pewnych spraw. 
Burmistrz stwierdził, że zapoznał się z częścią spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych, 
wiedza lokatorów na temat funduszu remontowego i wspólnot jest bardzo mała. Mieszkańcy 
w większości nie mają świadomości w prowadzeniu i finansowaniu remontów. Jest wielu 
lokatorów którzy wymagają od zarządcy, ale nie pamiętają o spełnianiu swoich obowiązków 
– choćby płaceniu czynszów. Poparł zorganizowanie spotkania zarządu wspólnot z zarządcą – 
ZGM. i wyjaśnienia problemów. Radny Adam Dzbuk stwierdził, że należy poznać zdanie 
zarządzających wspólnotami jaki zarządcy czyli Pani Dyrektor ZGM. Radny Krzysztof 
Bzowski poparł pomysł zorganizowania spotkania by wysłuchać opinii jednej i drugiej strony. 
Przewodniczący Rady zaproponował przemyślenie tematu i podjęcie go na zebraniach 
poszczególnych komisji. Radny Ryszard Król przypomniał o tym że na przełomie stycznia i 
lutego rozmowa toczyła się o przeprowadzeniu audytu w ZGM. Teraz wynik audytu mógłby 
pomóc - mielibyśmy jasny obraz. Radny twierdzi, że w tej kwestii nie widzi żadnego ruchu. 
Burmistrz odpowiedział, że na przedostatniej sesji  pytał go o to Przewodniczący Rady i 
obiecał że  we wrześniu będzie audyt. Wyjaśnił że przeprowadzenie audytu nie jest takie 
proste , wymaga wyłonienia firmy która to przeprowadzi i trzeba na ten cel znaleźć środki w 



budżecie.  W wyniku dalszej dyskusji  radni dowiedzieli się od Burmistrza, że we wrześniu 
będzie przedstawiony audyt. Radny Ryszard Król zauważył, że w sprawozdaniu,  w zmianach 
w budżecie nie ma wzmianki o przetargu na audyt.  Burmistrz odpowiedział, że są to zmiany 
w przesunięciach między paragrafami , a nie wszystkie przesunięcia są przedstawiane. Dalsza 
dyskusja ujawniła, że 9 500 zł to cena audytu. Będzie obejmował dwa lata i ma ocenić czy 
zmiana zakładu budżetowego w spółkę przy jego stanie finansowym ma rację bytu. Radny 
zapytał kto jest audytorem w odpowiedzi  usłyszał, że tak jak wnioskowano jest to firma z 
zewnątrz konkretnie z Bydgoszczy. Proszę o zostawienie w biurze rady dane tej firmy zwrócił 
się Radny R. Król do Burmistrza.                                                                                                                                  
Następnie Przewodniczący Piotr Kurzyna przekazał Burmistrzowi interpelację w sprawie 
eksponatów z byłej Izby Pamięci od Radnego R, Króla                                                                

Ad. 19                                                                                                                                   
Radna Agnieszka Kazberuk odczytała pismo Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych w sprawie suszy i przywrócenia  punktu 
pomiarowego w Jastrowiu, gdyż znajdujące się punkty pomiarowe w okolicach nie są 
miarodajne w stosunku do ilości opadów na terenie miasta Jastrowie. Burmistrz 
poinformował o interwencji ze swojej strony w sprawie suszy, stwierdził że trzeba pisać do 
wojewody bo od niego zależy decyzja w tej kwestii.                                                                     
Radny Ryszard Król prosił Pana Piotra Kozłowskiego o przedstawienie sytuacji suszowych 
dla roślin strączkowych. Piotr Kozłowski odpowiedział że następnego dnia ukaże się 
komunikat ze wzorem wniosku. Rolnicy, którzy jeszcze nie zebrali plonów będą mogli starać 
się o odszkodowania.                                                                                                                
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przywrócenie punktu pomiarowego na 
terenie miasta Jastrowie. (zał. nr88)                                                                                                                                
Za - 14 głosów -  Radny Kruszyński nieobecny                                                                     
Radny Krzysztof Bzowski podjął temat budowy sieci światłowodów w Sypniewie z 
pominięciem ulicy Szkolnej. Czy można jeszcze interweniować w tej sprawie.  Okazuje się że 
nie podpisano żadnej umowy z mieszkańcami tej ulicy. Ograniczona jest ilość inwestycji gdyż 
ograniczone zostały środki z budżetu unii na ten cel.                                                                                
Radny Ryszard Król zapytał czy został ogłoszony przetarg na budowę drogi. Burmistrz 
odpowiedział że 21.08.2015 r. było rozstrzygnięcie i nie zgłosił się żaden wykonawca              
w dniu 4.09.2015 będzie następne rozstrzygnięcie. Następnym pytaniem radnego Króla było 
pytanie dlaczego na ulicy Roosevelta nie świecą lampy.  Była awaria sieci, był uszkodzony 
kabel energetyczny odpowiedzi udzielił Ryszard Sarna.                                                           
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze pytania, wolne wnioski na które nie uzyskał 
odpowiedzi.                                                                                                                                                      

O godzinie 1900 podziękował zebranym za przybycie i zamknął obrady X sesji Rady Miejskiej 
w Jastrowiu. 

               Protokołowała 
             Beata Szymańska 
                                                                                            
                                                                                      


