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Protokół nr XXXVI/2017 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 31października 2017 roku w godzinach 1600-1800  

 
 
W sesji uczestniczyło 14 (do 16:15 było 13) 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 
- Komendant Komisariatu w Jastrowiu- Marek Wojtczak 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- prasa.  
 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 1a do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej, który powitał 
zebranych i otworzył  XXXVI sesję zwyczajną. 
Na sekretarza obrad powołał radnego Krzysztofa Nagórskiego, a na protokolanta Panią 
Joannę Czechowską. 
Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej 
     a)  sprawy regulaminowe, 
     b)  stwierdzenie kworum, 
     c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej 
w Jastrowiu z ostatniej sesji. 
3. Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 
nieruchomości. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu zabudowanego garażami. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody przydomowe. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do 
obliczenia podatku rolnego na rok 2018. 
13. Interpelacje i zapytania. 
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Kurzyna zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad. 
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Burmistrz poinformował, że wprowadza  projekt uchwały w sprawie zmian obniżenia średniej 
ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2018.  
- Przewodniczący wprowadził projekt uchwały w sprawie zmian obniżenia średniej ceny 
skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2018 jako pkt. 12. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad: 
 
Za                       - 13 
Przeciw              –  0 
Wstrzymało się  -  0 
 
Ad. 1 c 
Do protokołu XXXV sesji   nie wniesiono uwag.  
Głosowanie nad przyjęciem protokołu: 
 
Za                      -13 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
*O godz.16:15 przybył radny Kruszyński.* 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (załącznik nr 2 do 
protokołu ). Informacja została uzupełniona poprzez prezentację tabeli: „Liczba bezrobotnych 
w końcu miesiąca września 2017r.w powiecie i w gminie Jastrowie) 
Burmistrz przedstawił również sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę 
Miejską w Jastrowiu na ostatniej sesji (załącznik nr 3 do protokołu). 
Ponadto Burmistrz zwrócił uwagę na dwie sprawy: gazyfikacja terenu wiejskiego nitką z 
Jastrowia do Nadarzyc w kierunku jednostki wojskowej, którą omówi  Zastępca Burmistrza 
Jerzy Klimczak  i prośba o wypełnienie ankiety Gminnej Komisji Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Diagnoza problemów społecznych.  
 
Radny Król zapytał jaki był  wzrost stawek czynszu za lokale mieszkalne w stosunku do roku 
poprzedniego? 
Burmistrz odpowiedział, że wzrost wynosi około 5% - jest to związane z Wieloletnim 
Programem Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym, w którym są te podwyżki 
ujęte. Jest to racjonalna polityka na podstawie podjętej uchwały - ocenił. 
 
Radny Król poprosił o zapoznanie radnych z wynikiem rozmowy z GDDKiA w sprawie dróg 
na terenie gminy Jastrowie. 
Burmistrz opowiedział przebieg spotkania na którym zostały poruszone 3 kluczowe sprawy: 
- przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Szwecja – Jastrowie - Byszki  (zakończenie 
inwestycji ma być w 2019r.)  Na spotkaniu ze strony Burmistrza Piotra Wojtiuka wyszła 
propozycja utworzenia ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 11 i 22, które usprawniłoby 
ruch samochodowy od strony Piły, 
-  obwodnica miasta Jastrowie – dyrektor GDDKiA  powiedział, że takie decyzje zapadają na 
szczeblu ministerialno–rządowym i mogą być realizowane  jedynie po zapadnięciu 
odpowiednich decyzji, 
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- złożony został wniosek na remont drogi krajowej nr 11 od Byszek do Podgaj mający na celu 
likwidację różnych kolizji, obecnie czekamy na akceptacje wniosku, aby podjąć kolejne 
rozmowy w tym temacie. 
Na spotkaniu został również poruszony problem studzienek, które nie są czyszczone. 
GDDKiA  ma zająć stanowisko w tej sprawie i poinformować urząd kto jest za to 
odpowiedzialny.  
 
Radny Cyruk zapytał o nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Burmistrz odpowiedział, że 
został już przeprowadzony drugi etap naboru i prawdopodobnie osoba ta zostanie zatrudniona 
od 1 grudnia 2017r. 
 
Radny Nagórski zapytał czy w sprawach naprawy studzienek padła deklaracja terminu 
odpowiedzi. Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytanie. 
Radny Nagórski: Czy są jakieś propozycje odnośnie rozszerzenia współpracy z partnerską 
Gminą Steinfeld? Odpowiedzi udzielił Burmistrz Piotr Wojtiuk. Zwrócił uwagę, że rozmowy 
o współpracy były prowadzone na ostatnim wyjeździe delegacji samorządowej. Burmistrz 
podkreślił, że interesuje nas przede wszystkim współpraca gospodarcza, są plany na wydanie 
katalogu przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani współpracą z przedsiębiorcami ze 
Steinfeld. 
 
Radny Bzowski: zapytał o spotkanie, które odbyło się w Nadarzycach z posłem 
Piechowiakiem w sprawie drogi  Brzeźnica- Nadarzyce. Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Głos zabrał Z-ca Burmistrza Jerzy Klimczak w sprawie gazyfikacji. Wyjaśnił, że spółka 
gazownicza w Koszalinie jest zainteresowana budową sieci gazowej na terenie wiejskim 
naszej gminy. W związku z tym kontaktowała się ona z potencjalnymi odbiorcami. W tym 
celu również została przygotowana ankieta, która ma za zadanie rozeznanie rynku. Burmistrz 
Klimczak poprosił sołtysów o zaangażowanie i nakłanianie mieszkańców do wypełnienia 
ankiety. Ogłoszenie jest również zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej UGiM 
Jastrowie. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował o swojej pracy między sesjami (załącznik nr 4 do 
protokołu ).  
 
Ad. 4  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości. 
Burmistrz zabrał głos i wskazał, które stawki podatku wzrosły w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Komisja Rolnictwa przedstawiła wniosek na zmianę stawki od wyrobisk 
poeksploatacyjnych kruszyw mineralnych z 0,34zł na 0,40 zł. 
Głosowanie za wnioskiem Komisji Rolnictwa: 
Za                    - 3 
Przeciw           -   9 
Wstrzymał się -  2 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  1 
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Uchwała została przyjęta (13 głosami) jako uchwała Nr 431/2017 (załącznik nr 5 do 
protokołu). 
 
Ad. 5  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na Wspólnym Posiedzeniu 
Komisji. Pytań nie było. 
  
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (13 głosami – brak radnego Kruszyńskiego) jako uchwała Nr 
432/2017 (załącznik nr 6 do protokołu). 
 
Ad. 6  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na Wspólnym Posiedzeniu 
Komisji. Pytań nie było. 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (13 głosami – brak radnego Kruszyńskiego) jako uchwała Nr 
433/2017 (załącznik nr 7 do protokołu). 
 
Ad. 7  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu zabudowanego garażami. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na Wspólnym Posiedzeniu 
Komisji. Pytań nie było. 
  
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (13 głosami – brak radnego Kruszyńskiego) jako uchwała Nr 
434/2017 (załącznik nr 8 do protokołu). 
 
Ad. 8  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody przydomowe. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na Wspólnym Posiedzeniu 
Komisji. Pytań nie było. 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 13 
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Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (13 głosami – brak radnego Kruszyńskiego) jako uchwała Nr 
435/2017 (załącznik nr 9 do protokołu). 
 
Ad. 9  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na Wspólnym Posiedzeniu 
Komisji. Pytań nie było. 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (13 głosami – brak radnego Kruszyńskiego) jako uchwała Nr 
436/2017 (załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Ad. 10  
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na Wspólnym Posiedzeniu 
Komisji. Pytań nie było. 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 437/2017 (załącznik nr 11 do 
protokołu). 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
Zmiany do budżetu omówiła Skarbnik Gminy Teresa Czyżewska. Pytań nie było. 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 12 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (12 głosami – brak radnych: Króla i Dzbuka) jako uchwała Nr 
438/2017 (załącznik nr 12 do protokołu). 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia 
podatku rolnego na rok 2018. Uchwała został omówiona na Wspólnym Posiedzeniu Komisji.  
Pytań nie było. 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0 
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Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (13 głosami – brak radnego Dzbuka) jako uchwała Nr 
439/2017 (załącznik nr 13 do protokołu). 
 
Ad.13  
 
Przewodniczący Rady przekazał radnemu Nagórskiemu odpowiedź na interpelacje złożoną na 
ostatniej sesji. 
Radny Nagórski: nawiązując do słów Pana Burmistrza stwierdzam, że interpelacja została 
przekazana po terminie, iż odpowiedź powinna być do następnej sesji jednak nie później niż 
30 dni. Przewodniczący wyjaśnił przyczyny opóźnienia terminu odpowiedzi. 
Radny Nagórski zadał pytanie w sprawie realizacji uchwały nr 430 w sprawie skargi Pana 
Ryszarda Króla. Przewodniczący odpowiedział, iż w dniu 30 października do urzędu 
wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie stwierdzenia nieważności 
uchwały jednak na razie bez uzasadnienia. Uważa jednak, że prawdopodobnie uchwała będzie 
unieważniona.  
Przewodniczący złożył interpelacje w związku z przedłużającym się terminem budowy ulicy 
Ludowej. Prośba o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących tej inwestycji. 
Przewodniczący złożył również zapytanie o udzielenie informacji jakie kwoty zostały 
przeznaczone na dostosowanie szkół do nowej reformy oświaty w roku 2017 r. 
 
Ad. 14 
Radny Kruszyński zapytał kiedy radni otrzymają projekt budżetu, w szczególności wydatki 
majątkowe. Burmistrz odpowiedział, iż projekt będzie przekazany zgodnie z terminem tj, do 
15 listopada.  
Radna Iwańska zapytała o sztuczne jezioro, które się tworzy na ulicy Konopnickiej oraz o 
drogę na Wądołek. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Piotr Wojtiuk. 
Radny Osiński zapytał jak wygląda sprawa sprzedaży działek na Osiedlu Sosnowym. 
Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy została sprzedana 1 działka. W tym roku 
będzie organizowany przetarg na następne działki. Większe zainteresowanie jest na działki, 
które leżą bliżej lasu. Na przygotowanie do sprzedaży działek, które leżą z tyłu ul. Alei 
Wolności potrzebna jest budowa nowej przepompowni.   
Radny Król zapytał Burmistrza czy były już prowadzone rozmowy na temat zamiany działek 
na Osiedlu Jedności Robotniczej dla Pana Marka Romana. Burmistrz odpowiedział, że 
obecnie jest przygotowywane dla Pana Romana pismo. 
Przewodniczący poinformował, iż w dniu 11 listopada w Sypniewie jest organizowana 
uroczysta msza za Ojczyznę natomiast 10 listopada na Placu Jana Pawła II organizowana jest 
Manifestacja Niepodległości  
 
 
O godzinie 1800 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXXVI sesji Rady Miejskiej  
w Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
  
 
 
Protokołowała: 
 
Joanna Czechowska  
 


