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Protokół nr  XI/2015 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 29 września 2015 roku w godzinach od 1600 do 1750 

 
W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1(nieobecna 
radna Iwańska).  
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      
-  Komendant Komisariatu w Jastrowiu -Błażej Redzimski                                                                                                             
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu.            
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej.                        
O godz. 1600 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji, powitał zebranych, powołał 
radną Zofię Pawłowską na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak                                                                                                         
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 z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za I półrocze 2015r. 
4. Informacja na temat działalności Ośrodka Kultury w Jastrowiu 
5. Przedstawienie stanowiska Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników 
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Jastrowiu 
7. Przyjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego dla 

właścicieli działki zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej nr 532/3 
położonej w Sypniewie stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie 

8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok 
9. Omówienie oświadczeń majątkowych 
10. Interpelacje i zapytania 
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski  
 

Przewodniczący złożył  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad do pkt. 5 projektu 
dwóch uchwał: 
- w sprawie  pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Pani 
Krystyny Błońskiej. 
- w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Pana 
Andrzeja Kacprzaka. 
Natomiast Burmistrz oświadczył, że zgłasza autopoprawkę polegającą na zmianie tytułu 
uchwały: w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego dla właścicieli działki 
zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej nr 532/3 położonej w Sypniewie 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie na  uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie. 
Zmiana ma charakter kosmetyczny dotychczasowy tytuł uwzględniony został w paragrafie 1 
uchwały. 
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 
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Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały 
w sprawie  pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Pani Krystyny 
Błońskiej: 
Za                      – 14 głosów                                                                                                                                        
Przeciw             –   0                                                                                                                                 
Wstrzymało się -   0                                                                                                          
 
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt a do pkt. 5 

 
Następnie głosowano nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie 
pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Pana Andrzeja 
Kacprzaka. 
Za                      – 14 głosów                                                                                                                                        
Przeciw             –   0                                                                                                                                 
Wstrzymało się -   0                                                                                                          
 
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt b do pkt. 5 
 
Porządek obrad został ustalony. 
 
Pozostałe punkty porządku obrad uzyskują numerację kolejną.  
 
Ad. 1  
Protokół  X sesji jest wyłożony do wglądu i o ile do końca tej sesji nie będzie żadnych uwag 
zostanie przyjęty zgodnie z regulaminem. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Szerzej powiedział o wykonaniu drogi przy wjeździe do Sypniewa. Odbyły się dwa przetargi i 
nikt się nie zgłosił w pierwszym a w drugim było czterech oferentów jednak kwota była zbyt 
duża. Ogłoszono trzeci przetarg na 6.10.2015r. Część zadań weźmie na siebie Powiatowy 
Zarząd Dróg. Jeżeli zabraknie nam środków to Starostwo obiecało dołożyć różnicę. Kwota to 
około 20-30tys. 
Dalej informował zebranych o spotkaniu w sprawie DINO. Mówił o tym, że DINO zakupiło 6 
ha działki i dzierżawi 1ha naszych gruntów. Na tym terenie powstanie Centrum Dystrybucji. 
Rozpoczęto już rekrutację pracowników. Poinformował, że planuje zwołać konferencję 
prasową gdy spółka uzyska potrzebne pozwolenia. Konferencja odbyłaby się z udziałem 
członków zarządu DINO. Informował o wizycie w GDDKiA w Poznaniu, która była 
związana ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego w związku z inwestycją 
DINO. 
Radny Hundt poprosił o rozwinięcie pkt. 4 informacji. 
Burmistrz poinformował, że w sprawach np. podpisywania decyzji potrzebne jest 
upoważnienie aby zamiast niego takie decyzje mógł podpisywać Kierownik Janusiak i co 
jakiś czas trzeba takie upoważnienia wznawiać. 
Kierownik Janusiak dodał, że konkretnie chodzi o dłużników alimentacyjnych aby móc ich 
zgłaszać do różnych rejestrów potrzebne upoważnienie. 
Radny Osiński zapytał o możliwość wykonania dodatkowego pasa przy zjeździe z drogi 11 do 
22 na Byszki. 
Burmistrz odpowiedział, że jest to mało realne i przeczytał pismo z GDDKiA w sprawie drogi 
S11. Powiedział o rozmowach ze Starostą w sprawie włączenia niektórych naszych gruntów i 
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gruntów agencyjnych do słupskiej strefy ekonomicznej. Jest zainteresowanie tym tematem i w 
październiku będzie spotkanie w tym temacie. Daje nam to szansę na przejęcie niektórych 
gruntów agencyjnych. 
Radny Nagórski zapytał o pkt. 9 i przesłanki w obniżeniu ceny działek. 
Burmistrz odpowiedział, że są to jedne z ostatnich działek na ODJ i nie było dotychczas 
chętnych na kupno. Działki są mało atrakcyjne i chcielibyśmy je zbyć. Jest zainteresowanie 
działkami na 1 Maja. 
Więcej pytań nie było. 
 
Burmistrz przypomniał, że na ostatniej sesji żegnano Panią Alinę Januszkiewicz- Dyrektora 
ZSS w Sypniewie, która odeszła na emeryturę a teraz chciałby wręczyć Akt Powierzenia 
nowemu Dyrektorowi Panu Jackowi Szewczykowi. 
 
Ad. 3 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za I półrocze 2015r. (zał nr 3) w 
formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Pani Skarbnik. 
Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji Budżetu, 
Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej. 
Pan Przewodniczący Krzysztof Bzowski poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 
24.09.2015r. jednogłośnie przyjęła przedstawione przez Panią Skarbnik i Burmistrza 
sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 
Radny Król zapytał o str. 28 – wydatki majątkowe dlaczego nie wykonano podjazdu dla 
niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Jastrowiu, uczy się tam dziewczynka 
niepełnosprawna. Zapytał czy nie ma możliwości aby dziewczynka w swoim środowisku 
mogła kontynuować naukę. 
Burmistrz odpowiedział, że te środki były na wykonanie projektu. Do tej pory oczekujemy na 
środki z PFRON. Wniosek o dofinansowanie z PFRON był złożony w lutym i do tej pory nie 
ma odpowiedzi. Koszt wykonania podjazdu to około 40tys. 
To czy dziecko uczy się  w tej szkole czy w innej jest decyzja rodziców. Nie ma Dyrektora 
Nowickiego, który mógłby wyjaśnić powody zmiany szkoły 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie (14 głosami) 
 
Ad. 4  
Informacja na temat działalności Ośrodka Kultury w Jastrowiu (zał nr 4)  
Pan Przewodniczący poinformował, że materiały z informacją zostały doręczone. Na 
posiedzeniu Komisji Oświaty Pani Dyrektor Agnieszka Głyżewska-Klofik odpowiadała na 
pytania członków komisji.  
Poprosił o  odczytanie opinii Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych. 
Pan Bogdan Osiński Przewodniczący komisji poinformował, ze komisja odbyła posiedzenie 
w dniu 22.09.2015r. na którym obecna była Pani Dyrektor Głyżewska-Klofik. Pani Dyrektor 
przedstawiła swoje wnioski inwestycyjne do projektu budżetu na 2016r. Wnioski z opinią 
komisji zostały przekazane Burmistrzowi. Dalsza część posiedzenia komisji była wyjazdowa. 
Członkowie komisji mieli okazję zapoznać się z obiektami na terenie wiejskim. Dokonano 
przeglądu placówek- świetlic wiejskich i stwierdzono, że nie ma uwag do ich 
funkcjonowania. Komisja stwierdziła, że na terenie wiejskim są lepsze warunki niż w mieście. 
Dyrektor Głyżewska poinformowała, że materiały dotyczące działalności Ośrodka Kultury 
zostały radnym przekazane i ma nadzieję, że radni się z nimi zapoznali. Poprosiła o 
zadawanie pytań. 
Poinformowała, że świetlice wiejskie są dobrze przygotowane a problemy z bazą są w 
Jastrowiu. Brakuje miejsca na działania kółek zainteresowań. Kolejnym problemem jest 
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amfiteatr, który nie spełnia warunków do prowadzenia dużych imprez. Brak jest zaplecza do 
organizacji dużych imprez. Propozycja jest taka aby na terenie amfiteatru urządzać małe 
kameralne imprezy a duże imprezy przenieść poza miasto- tam gdzie odbywa się Piknik 
Militarny. 
Na zakończenie poinformowała, że potrzebna jest wizualizacja zagospodarowania terenu 
amfiteatru. 
Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań. 
Radny Siwak powiedział, że jest potrzeba remontu w bibliotece. 
Pani Dyrektor powiedziała, że jest potrzeba wykonania elewacji na budynku biblioteki i na 
ten cel będzie szukała środków zewnętrznych. 
Więcej pytań nie było. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie (14 głosami) 
 
Ad. 5 
 
Pan Przewodniczący Kurzyna poinformował, że Zespół Opiniujący odbył posiedzenie w dniu 
21 września 2015r. przy udziale sędziego Edmunda Cybulskiego i wypracował stanowisko, 
które odczyta Pan Krzysztof Nagórski Przewodniczący Zespołu. 
Pan Krzysztof Nagórski odczytał stanowisko Zespołu (zał nr 5). 
Radny Dzbuk zapytał dlaczego zgłoszone kandydatury nie zostaną ławnikami. 
Pan Przewodniczący Nagórski wyjaśnił, że dokumenty zostały złożone po ustawowym 
terminie. 
Więcej pytań nie było. 
Pan Przewodniczący podziękował kandydatom za ich zgłoszenia i chęć pracy i przypomniał, 
że w tym temacie należy podjąć dwie uchwały i zarządził głosowanie: 
Przewodniczący zarządził głosowanie:  
- uchwała w sprawie  pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Pani 
Krystyny Błońskiej : 
Za                   - 14  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 184/2015 (zał nr 6) 
 
- uchwała w sprawie  pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 
Pana Andrzeja Kacprzaka : 
Za                   - 14  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 185/2015 (zał nr 7) 
 
Ad. 6 
 
Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Jastrowiu. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych. Omówiony na posiedzeniach komisji przez  Burmistrza. Zarząd Powiatu 
Złotowskiego wyraził pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
wymienione w projekcie uchwały drogi wewnętrzne. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14  
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Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 186/2015 (zał nr 8) 
 
Ad. 7 
Przyjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości  stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach 
komisji przez Burmistrza. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 187/2015 (zał nr 9) 
 
Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok został przedstawiony 
przez Panią Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 188/2015 (zał nr 
10) 
 
Ad. 9 
 
Pan Przewodniczący Kurzyna poinformował, że oświadczenia majątkowe wpłynęły w 
terminie, nieprawidłowości nie stwierdzono. Urząd Skarbowy w Złotowie nie przesłał swoich 
wniosków. 
 
Ad. 10 
Pan Przewodniczący przedstawił swoją interpelację (zał nr 11) Burmistrzowi. Interpelacja 
dotyczyła ustawienia dodatkowych koszy na śmieci, dołączono do niej mapkę z lokalizacją 
koszy. 
Następnie swój wniosek przekazał radny Król (zał nr 12). Wniosek dotyczył źle położonej 
trawy na Osiedlu Domków Jednorodzinnych Jedności Robotniczej. 
Burmistrz odpowiedział, że cieszy się, że mieszkańcy się interesują i są aktywni. Ma nadzieję, 
że kiedy trawa już będzie rosła to chociaż koło siebie będą ją kosić. Forma, która kładzie 
trawę bierze odpowiedzialność za jej dalszy wzrost. W przypadku gdy trawa jest źle położona 
przysługuje nam roszczenie gwarancyjne. Jeszcze inwestycja nie jest zakończona. 
Radny Król zapytał o problemy finansowe z właścicielką działki na ul. Roosevelta, na której 
miała być wybudowana stacja benzynowa. 
Burmistrz odpowiedział, że nie było bieżących zaległości z opłatami za tą działkę oraz nie 
zakładano na niej hipoteki. 
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Ad. 11 
Radny Dzbuk poprosił o wytłumaczenie dlaczego przy podłączaniu kanalizacji w Samborsku 
jeden z bloków został pominięty. 
Prezes Białas odpowiedział, że będzie podłączony na zgłoszenie. 
Radny Cyruk zapytał o kwotę 15tys. zaplanowaną w budżecie na stowarzyszenia. 
Burmistrz odpowiedział, że będzie ogłoszony konkurs na dofinansowanie klubów 
sportowych. 
Radny osiński zapytał czy jest jakaś informacja od wojewody w sprawie przyjęcia przez naszą 
gminę uchodźców. 
Burmistrz odpowiedział, że uczestniczył w szkoleniu z zarządzania kryzysowego ale w tym 
temacie niczego się nie dowiedział. Od wojewody też nie ma żadnych informacji. 
Radny Bzowski poprosił o informację ze spotkania w sprawie MILLENIUM. 
Burmistrz odpowiedział, że radny Król posiada informacje, które przed chwilą do niego 
dotarły i może on odpowie na to pytanie. 
Pan Przewodniczący poprosił aby to jednak Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
Burmistrz  poinformował, że 1 października jedzie na spotkanie i wtedy więcej informacji 
będzie posiadał co dalej z Millenium i jakie będą ruchy wierzycieli. Nie wie jaki interes ma 
radny Król w sprawie Millenium ale cieszy się, że radny Król się tą sprawą interesuje. 
Powiedział, że wszystko co robi w sprawie Millenium nie jest objęte tajemnicą. Na bieżąco 
informuje o wszystkich ruchach. Zasięgał opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie odroczenia 
płatności i nie wie czyj interes radny reprezentuje. 
Radny Król odpowiedział, że reprezentuje społeczeństwo gminy i miasta Jastrowie. 
Pani Skarbnik przekazała projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na przyszły rok i 
poprosiła o zapoznanie się z projektami, które szczegółowo zostaną omówione na posiedzeniu 
komisji. 
Pan przewodniczący dodał, że jest zwolennikiem obniżenia stawek i poprosił aby radni 
zapoznali się ze stawkami w innych gminach. 
Następnie przeczytał informację w sprawie uchylenia uchwały nr 74/2015 w sprawie 
uchwalenia statutu PRGOK. 
Kolejne pismo jakie przeczytał Pan Przewodniczący dotyczyło wolontariatu. 
Poinformował też, że z Ministerstwa Rolnictwa nadeszła odpowiedź na pismo w sprawie 
suszy. Pismo dostępne jest w biurze rady. Z RIO przyszło zaproszenie na szkolenie w sprawie 
uchwalania budżetu. Prosi aby zgłaszać się do biura rady. Poinformował także o ogłoszeniu 
OK w sprawie konkursu fotograficznego. 
 
O godzinie 1750 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek został wyczerpany i zamknął XI 
sesję Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 


