
 
Protokół nr  XLVII/2018 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 

odbyła się dnia 25 września 2018 roku w godzinach od 1600 do18 25. 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
Nieobecny radny M. Kruszyński 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Sekretarz GiM – Renata Szewczyk 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- prasa.  
Lista obecności radnych i  sołtysów stanowi załącznik 1 i1a  do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radną Zofię Pawłowską na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Beatę 
Szymańską. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 
1. Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej 

a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

      c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.  
2.  Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami   
3.  Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami 
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2018 roku 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Jastrowie. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 
zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 
inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane 
projekty. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 139/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie. 
9. Interpelacje i zapytania 
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności punktów punkt 8 wprowadzić jako punkt 6 
a 6 jako punkt 8. 
Radny K. Bzowski zaproponował zniesienie z programu obrad punktów dotyczących statutu 
czyli 6 oraz punktów 6 i 7 gdyż nie wiadomo jeszcze dokładnie w jakiej formie będzie 
uchwalany statut.  
Przewodniczący nie zgadza się ze zdaniem radnego . Statut trzeba podjąć bo zmusza radę do 
tego ordynacja. Trwała rozmowa na temat wycofania statutu z programu obrad.  
 
Głosowanie nad wycofaniem z  porządku obrad punku  6, 7, 8  
Za                       - 6 ( nieobecny radny M. Kruszyński) 
Przeciw             – 7 
Wstrzymało się - 1 



 
Głosowanie nad porządkiem obrad zaproponowanym przez przewodniczącego 
Za                       -12   ( nieobecny radny M. Kruszyński) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się – 2  
Pan Przewodniczący poinformował, że zostanie wprowadzony jako pkt.  
 
Ad. 1 c 
Protokół XLVI sesji jest wyłożony do wglądu. 
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji  
Za                         - 14 ( nieobecny radny M. Kruszyński) 
Przeciw                 - 0 
Wstrzymało się    - 0 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał. nr 2 ). 
Omówił podpisane zarządzenia i spotkania w których uczestniczył. 
Burmistrz przedstawił i omówił stan bezrobocia w gminie.(zał. nr 3) 
424 osoby bezrobotne w miesiącu październiku w tym 112 osoby do 30 roku życia i 216 osób 
długotrwale bezrobotnych. 
Burmistrz wspomniał o spotkaniu w DDK w Poznaniu na którym omówiona została 
rozbudowa drogi krajowej nr 22 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 11 na odcinku 
granica województwa wielkopolskiego – Jastrowie 
Projekt przebudowy omówiła Pani Kierownik A. Topyła.  
 
Ad. 3 Przewodniczący poinformował o swojej pracy między sesjami (zał. Nr 4) 
  
Ad.  
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2018 roku. Sprawozdanie 
było omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. Szczegóły dopracowała Pani Skarbnik T. 
Czyżewska w formie prezentacji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Sprawozdanie zostało przyjęte 14 głosami (zał. nr 5) - nieobecny radny M. Kruszyński 
 
Ad. 5  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 532/2018 (zał. nr 5)  - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 6 



Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 139/2005 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
Przewodniczący udzielił głosu radnemu K. Bzowskiemu aby wskazał propozycje zmiany w 
Statucie. Radny K. Bzowski nie miał przygotowanych zmian wskazał jednak aby pracować 
nad dotychczasowym Statucie z wprowadzeniem dodatkowych zapisów wskazanych przez 
ustawodawcę. 
Propozycją radnego jest zniesienie z porządku obrad punktu dotyczącego omawiania zmian 
Statutu. 
Trwała rozmowa w temacie. Radna A. Kazberuk zaproponowała przerwę. Po przerwie nadal 
trwała dyskusja w temacie Statutu. Swoje propozycje przedstawił radny K. Nagórski. Jego 
zdaniem przewodniczący rady powinien jednak  informować o swojej pracy między sesjami. 
Wystąpiły wątpliwości nad zmianami, powtórnie zaproponowano opracowanie statutu 
dotychczas obowiązującego, z czym nie zgadza się Przewodniczący Rady. Według wielu 
radnych jest to konieczne ze względu na 4 paragraf czyli potrzebie zachowania insygnii. 
Radna A. Kazberuk ponownie wystąpiła z wnioskiem o  wycofanie z porządku obrad punktu 
6.  Przewodniczący stwierdził, że w takiej sytuacji radni  będą  jeszcze wielokrotnie się 
spotkać w tej samej sprawie, zapytał Radcy Prawnego czy jest możliwe żeby zdążyć z 
wejściem w życie uchwały.  
W. Kosowicki odpowiedział, że jest to termin realny , natomiast trzeba pamiętać, że Statut jak 
i uchwały około statutowe wchodzą w życie od pierwszego dnia kadencji następującej po 
kadencji. Kadencja kończy się 16 listopada. Cofając się w liczeniu należy od tego odjąć 14 
dni jako termin prorogacji aktu prawa miejscowego. Maksymalnie uchwałę trzeba by podjąć 
w ostatnim tygodniu października, żeby zdążyć. Przewodniczący zaproponował opracowanie 
statutu   wokiss’ owskiego. Kwestia tego kiedy podejmiemy uchwałę.  
Zapytał kto jest za wycofaniem z programu obrad punktu 6. 
Głosowanie:  
Za                    -   9 
Przeciw           -   1 
Wstrzymał się -  4  
 
Ad. 7 
Wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Jastrowie.  
Głosowanie:  
Za                    - 13 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  1 
Uchwała nie została podjęta  ( 13 głosami) - nieobecny radny M. Kruszyński 
 
 
Ad. 8 
Wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad 
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim 
powinny odpowiadać składane projekty. 
 
Głosowanie:  
Za                    - 13 
Przeciw           -   0  



Wstrzymał się -  1 
Uchwała nie została podjęta  ( 13 głosami) - nieobecny radny M. Kruszyński 
 
Przewodniczący ogłosił, że najbliższe wspólne posiedzenie komisji odbędzie się dnia 4 
października o 8 30  
  
Ad 9 .  
Interpelacje i zapytania  
Nie było 
 
Ad.10.  
Sprawy bieżące i wolne wnioski  
 
Radny Nagórski zapytał Burmistrza dlaczego w wyniku remontu drogi na ulicy Słowackiego 
nie została poszerzona droga.  
Burmistrz odpowiedział, że została poszerzona poprzez szersze wykorzystanie pasa 
drogowego w wyniku przebudowy chodnika. Nie można poszerzyć na wysokości punktu 
handlowego gdyż jest to teren prywatny. Droga jest szersza około pół metra. 
Radny B. Osiński zapytał o wycięcie brzozy i o teren pasa leśnego na którym parkowane są 
samochody. 
Okazało się, że teren jest sprzedany odpowiedział Burmistrz. Jest wiele takich sytuacji 
wówczas obowiązywała inna ustawa , teraz każda sprzedaż jest omawiana przez radnych. 
Radny zwrócił się do kierownika o wycięcie drzewa w pasie drogowym w okolicy ZECiUK  
P. Kozłowski odpowiedział, że teraz jest problem z uzyskaniem zezwoleniem na wycięcie 
drzewa w pasie drogowym.  
Prawo nakazuje zezwolenia na wycięcia nawet martwych drzew. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa A. Dzbuk poinformował, że komisja przeprowadziła 
przegląd studzienek odpływowych na drodze krajowej K11. Studzienki są zapchane i nie 
spełniają swoich funkcji. Protokół z przeglądu odczytała radna A. Kazberuk. Komisja 
wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza o interwencję w tej sprawie do GDDK. Burmistrz 
odpowiedział, że wystąpi do GDDK , przekaże protokół i zdjęcia.  
Przewodniczący Rady Miejskiej P. Kurzyna poprosił wszystkie komisje o składanie 
wniosków do budżetu na rok 2019.  
Kierownik P. Kozłowski poinformował, że zmienił się termin wnioskowania do 31 
października związany z suszą rolniczą. 
Opracowano Program Ochrony Środowiska na lata 2018 – 2026 roku P. Kozłowski chciałby 
jeszcze z aktualną radą przedyskutować. Przyjedzie wykonawca Pani Ewa Hoffman i 
chciałaby ustalić termin z przewodniczącym kiedy wspomniana Pani może przyjechać w celu 
omówienia programu. Przewodniczący zaproponował aby pracę nad programem przejęła 
nowa rada. 
Sołtys Elżbieta  Magda wystąpiła z prośbą o namalowanie pasów na drodze z Jastrowia w 
kierunku Brzeźnicy. Burmistrz odpowiedział, że miało być to wykonane podczas obiecanej 
przez Starostę inwestycji przebudowy drogi i chodnika. Dwukrotne spotkanie  ze Starostą nie 
dało pożądanych efektów. 
Więcej wniosków nie było  
O godzinie 1825 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XLVII sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Beata Szymańska 


