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Protokół Nr  XIII/2015 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 17 listopada 2015 roku w godzinach od 1600 do 1830 
 
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      
- Komendant Miejsko-Gminny OSP –Andrzej Kacprzak 
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, poprosił zebranych o 
powstanie i uczczenie chwila ciszy ofiar zamachu w Paryżu, powitał zebranych, powołał 
radnego Adama Dzbuka na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Katarzynę Piszczek. 
                                                                                                                                             
Przewodniczący przedstawił porządek obrad : 

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

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 
3. Informacja na temat działalności stowarzyszeń i organizacji, do których należy gmina 

Jastrowie. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i 

Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.” 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 
nieruchomości. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków 
transportowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i 
Miasta Jastrowie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (6 uchwał). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok. 
10. Interpelacje i zapytania. 
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski  

 
Burmistrz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad zmian w pkt. 6 i 7. Zmiana w 
pkt. 6  polegałyby na podjęciu nowej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportu. W pkt. 7 nastąpiłaby wymiana jednej uchwały na drugą.  
Burmistrz wycofuje uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy i Miasta Jastrowie  a wprowadza uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 206/2013 RM w 
Jastrowiu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  
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Zmiany te zostały przez Burmistrza od razu szeroko omówione i uzasadnione.  
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzoną do porządku obrad uchwałą 
zmieniającą uchwałę Nr 206/2013 RM w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i 
zasad korzystania z tych obiektów 
 
Za                      – 15                                                                                                                                      
Przeciw             –   0                                                                                                                                 
Wstrzymało się -   0                                                                                                          
 
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 7. 

 
Porządek obrad został ustalony. 
 
Ad. 1 
Protokół  XII sesji jest wyłożony do wglądu i o ile do końca tej sesji nie będzie żadnych   
uwag zostanie przyjęty zgodnie z regulaminem. 
 
* Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Dyrektor Powiatowego Biura Pracy w 
Złotowie. W swoim krótkim wystąpieniu Pani Dyrektor dziękowała Burmistrzowi i 
Kierownikowi M-GOPS a także radnym za przystąpienie i pomoc przy realizacji programu 
obejmującego osoby bezrobotne, wykluczone społecznie, słabo odnajdujące się w obecnych 
warunkach. Projekty, które były realizowane miały na celu aktywizację osób długotrwale 
bezrobotnych. W tym celu prowadzone były zajęcia  warsztatowe, obecność na nich była 
100%. Warsztaty te były prowadzone przez osobę bardzo dobrze do tego przygotowaną. Na 
zakończenie swojego wystąpienia, Pani Dyrektor wręczyła Burmistrzowi i Kierownikowi 
podziękowania za pomoc i zaangażowanie przy realizacji projektu. 
Wystąpienie Pani Dyrektor uzupełnił Burmistrz GiM Piotr Wojtiuk.* 

 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Pytań nie było. 

 
Ad. 3 
Informacja na temat działalności stowarzyszeń i organizacji, do których należy gmina 
Jastrowie przedstawiona została przez Burmistrza Wojtiuka. 
Przewodniczący RM Kurzyna uzupełnił wypowiedź Burmistrza. 
Radny Osiński – wystąpił z propozycją zarybienia rzeki Młynówki. 
Kozłowski Piotr odpowiedział, że nie jest to możliwe, gdyż Gmina nie jest jej właścicielem. 
 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Informacja została przyjęta jednogłośnie (15 głosami, zał nr 3). 
 
 
Ad. 4 
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Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta 
Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” zreferowała Pani 
Renata Szewczyk, Sekretarz GiM. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach przed sesją.  
Pytań nie było. 
 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 197/2015 (zał nr 4). 
 
Ad. 5 
Przyjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych.  
Uchwałę uzasadnił Burmistrz GiM Piotr Wojtiuk. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 198/2015 (zał nr 5). 
 
Ad. 6 
Przyjęcie  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków 
transportowych. Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych.  
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik GiM Teresa Czyżewska. 
Pytań nie było. 
 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 199/2015 (zał nr 6). 
 
O godzinie 1705 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1715 obrady wznowiono. 
 
Ad. 7 
Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 206/2013 RM w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013 
roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  
Projekt uchwały przedstawił  Burmistrz GiM Piotr Wojtiuk. 
Pytania zadawali radny Hundt i radny Osiński. Odpowiedzi udzielił Burmistrz. 
Przewodniczący Kurzyna zarządził głosowanie, 
 
 
Głosowanie: 
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Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 200/2015 (zał nr 7). 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość (6 uchwał). 
Projekty uchwał zostały doręczone w materiałach sesyjnych. 
Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący RM Piotr Kurzyna. 
1. Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 201/2015 (zał nr 8). 
 
2.Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 202/2015 (zał nr 9). 
 
3. Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 203/2015 (zał nr 
10). 
 
4. Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 204/2015 (zał nr 
11). 
 
5. Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 205/2015 (zał nr 
12). 
 
6. Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 206/2015 (zał nr 
13). 
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Ad. 9 
Przyjęcie  uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok.   
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 
Pytań nie było. 
 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 207/2015 (zał nr 
14). 
 
 
Ad. 10 - 
 
Ad. 11 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Siwak. Przedstawił on informację o 
pracy swojej komisji i wypracowanym stanowisku – uznaniu, że pismo Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ulicy Grunwaldzkiej 17 nie nosi znamion skargi w trybie 
administracyjnym (zał nr 15 do protokołu). 
Innego zdania był radny Nagórski – nie upiera się, by pismo to było rozpatrywane jako 
skarga, ale sprawa jest poważniejsza i dlatego należy się jej przyjrzeć dokładniej, odnieść się 
do spraw nienależytego wywiązywania się zarządcy ze swych obowiązków. Proponuje 
powołanie komisji lub podkomisji w celu rozwiązania zgłaszanych problemów oraz 
wyjaśnienia niejasności pojawiających się pomiędzy wspólnotą Grunwaldzka17 i innymi 
wspólnotami a ZGM. Jak do tej pory brakuje i komunikacji i wiary w to, że ZGM funkcjonuje 
prawidłowo. 
Radny Siwak – do oceny tego typu spraw jest sąd, każda wspólnota może dochodzić swoich 
racji w drodze powództwa cywilnego. 
Radny Michał Kruszyński – poparł propozycję radnego Nagórskiego o powołaniu komisji. 
Nieważne, czy miałaby to być komisja, podkomisja czy speckomisja. Można by się jeszcze 
raz przyjrzeć tej sprawie, bo nieprawidłowości były, wykazano je, ale nie odbiło się to 
żadnym echem. 
Burmistrz GiM Piotr Wojtiuk – był odmiennego zdania. Pytał swojego przedmówcę, na jakiej 
podstawie formułuje takie zarzuty, czy na podstawie znajomości prawa, czy też posiadanego 
doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami? 
Jeżeli niektórzy twierdzą, że pewne wydatki są źle zakwalifikowane, a zarządca twierdzi, że 
dobrze, to kto ma w tej kwestii rację? Radni? Czy oni są jakimiś super sędziami? 
Łatwo jest rzucać oskarżenia, mówić „były nieprawidłowości”, ale trudniej je udowodnić. 
Burmistrz prosił, by radni uważali na to co mówią. 
Dodał także, że w obecności ponad 80% właścicieli uznano, że dotychczasowe relacje między 
zarządem „17” a ZGM były niewłaściwe. W konsekwencji czego podjęto decyzję o zmianie 
jego składu. Poinformował także, że od roku 2012 trwa i prowadzona jest przez Krystynę 
Stemler kontrola. Każda kontrola kończy się jakimiś wnioskami, zaleceniami. My do tej pory 
niczego takiego nie otrzymaliśmy. 
Radny Kruszyński – ładnie to burmistrz przedstawił mówiąc, że wolą mieszkańców była 
zmiana zarządu. Tymczasem prawda wyglądała inaczej, postawiono im ultimatum, albo 
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zmienią zarząd, albo nie będzie współpracy z ZGM. Dodał też, że członkami wspólnoty 
kierował prędzej strach przed utratą zarządcy niż chęć wprowadzenie zmian. 
Nawiązał też do zagadnienia nieprawidłowej klasyfikacji: „źle zaksięgowane czy źle 
zapisane” można się pokusić o stwierdzenie „źle wydatkowane pieniądze wspólnoty przez 
zarządcę.” Dodał, że sprawa ma charakter rozwojowy i radni pewnie jeszcze do niej powrócą. 
Radny Adam Dzbuk – chciał wiedzieć, czy ZGM,  który wcześniej wypowiedział „17” 
umowę przyjął ją w zarząd z powrotem?  
Dyrektor ZGM Janina Haweto odpowiedziała, że na 30 listopada br. zaplanowane jest 
zebranie i jeśli członkowie wspólnoty podejmą decyzję, że chcą, by tak się stało i przyjmą 
nasze warunki, to się zgodzimy. Decyzję w tej kwestii uzależniła od zmiany składu 
poprzedniego zarządu i ustaleniu konkretnych stawek za zarządzanie. 
Radny Dzbuk – jaki to interes współpracować z tymi, którzy sprowadzają na ZGM kłopoty? 
Dyrektor Haweto – krok ten został podyktowany prośbą właścicieli mieszkań, większość z 
nich wystąpiła z wnioskiem o wycofanie wypowiedzenia. 
Radny Dzbuk – gdyby sam był szefem firmy, do której ktoś ma pretensje, którego oskarżają, 
że oszukuje i naciąga, to nie chciałby mieć z takimi ludźmi nic do czynienia, takim osobom 
powinno się dać wolną rękę, dać im porządzić, niech zobaczą , co to znaczy. 
Radny Osiński – dotarły do niego sygnały, że w obecnym okresie jesienno-zimowym 
zmniejszyło się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicach, mniejsza widoczność 
pasów, występują również problemy z oświetleniem. Trzeba wziąć pod uwagę poprawę tego 
bezpieczeństwa; jak i dla pieszych, tak i dla kierujących pojazdami. 
Dodał także, że w porozumieniu z Ośrodkiem Kultury powstaje sekcja brydża, chętnych 
zapraszał do przyjścia na spotkanie inauguracyjne 4 grudnia br. 
Burmistrz Wojtiuk udzielił odpowiedzi radnemu Osińskiemu w kwestii bezpieczeństwa  
(oświetlenie przejść). 
Radny Hundt – poruszył problem 6-latków. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Klimczak. 
Przewodniczący Kurzyna – radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt budżetu na 2016 rok, 
dobrze by było, żeby przewodniczący poszczególnych komisji ustalili terminy swoich 
spotkań. 
Radny Dzbuk i Bzowski – wnioskowali o pierwsze wspólne posiedzenie wszystkich komisji, 
a dopiero po tym spotkaniu, każda komisja będzie miała osobno. 
Przewodniczący RM Piotr Kurzyna zapoznał radnych z pismem Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu (zał nr 16). 
 
O godzinie 1830  Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej 
został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna T. Piszczek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


