
 
Protokół nr  III/2018 sesji  Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się dnia 

20 grudnia 2018 roku w godzinach od 1600 do 2215. 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności wygenerowanej z programu 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 Jastrowie- Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi  
- Radni Powiatowi - Ryszard Król , Tomasz Wojtiuk 
-  prasa.  
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 1a do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Bzowski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał na protokolanta Panią Beatę Szymańską. 
1. Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej 
a)  sprawy regulaminowe 

b)  stwierdzenie kworum 
      c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
3. Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. 
4. Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
 i Miasta Jastrowie na lata 2019 -2031. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy  
i Miasta Jastrowie  spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji 
 i sposobu jej rozliczenia. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.  
10. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie za lata 
2014 – 2017. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy          
i Miasta Jastrowie na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2026. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej                
w Jastrowiu spółka z o.o. zadania własnego Gminy i Miasta Jastrowie w zakresie 
administrowania  gminnym zasobem lokalowym. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia 
wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  
2019-2023.  
14. Podjęcie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za  
świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego 
„Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023. 



16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy i Miasta Jastrowie na członka 
Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie. 
 
Ad. 2  
Do protokołów I i II sesji Rady Miejskiej nie wniesiono uwagę,  
Głosowaniem 15 radnych ,,za''  przyjęto  protokoły. 
 
Ad. 3   
Burmistrz poinformował o swojej pracy między sesjami; 
 - zarządzeniach, które podpisał i umieszczone są na stronie BIP Jastrowie w zakładce 
Zarządzenia,  
-  spotkaniach w których uczestniczył w czasie między sesjami. 
Wspomniał o niepokojących informacjach dotyczących decyzji dyrektora Hencla                     
o wygaszeniu szkoły ponadpodstawowej w Jastrowiu. Radny Powiatowy R. Król obecny na 
Radzie Miejskiej wypowiedział się z nadzieją, że radni Rady Miejskiej VIII kadencji wzorem 
radnych poprzedniej kadencji zrobią wszystko aby utrzymać szkołę. 
Radny Powiatowy T. Wojtiuk wypowiedział się w sprawie projektu budżetu Powiatu 
Złotowskiego na rok 2019.  
Wiceprzewodnicząca A. Kazberuk zapytała o wyniki rozmów w temacie czyszczenia kratek 
ściekowych na terenie drogi nr. 11.  
W wyniku przeprowadzonych rozmów GDDKiA będzie ponosiła koszty  udrażniania 
odpływów deszczowych przez gminę. 
Radny Ł. Cyruk zapytał Burmistrza P. Wojtiuka o wyniki rozmów z firmą ,,Alwater"            
w sprawie kosztów wywozu śmieci oraz o chodnik na Zagórzu radnych powiatowych. 
Burmistrz odpowiedział na pytanie radnego.  
Na temat chodnika na Zagórze wypowiedział się radny powiatowy R. Król obiecując, że ze 
swojej strony zrobi wszystko aby ten chodnik powstał.  
Radna M. Król zapytała Burmistrza o postępy w sprawie budowy nowych pomostów nad 
Jeziorem Miejskim. 
Burmistrz odpowiedział na jakim etapie są i w jakim terminie będą przeprowadzane pierwsze 
prace o ile pogoda na to pozwoli.  
Radny P. Kurzyna zapytał o wskaźnik zadłużenia Powiatu, wypowiedział się na temat 
wygaszenia szkoły ponadpodstawowej. 
Radny Powiatu T. Wojtiuk odpowiedział na pytania radnego P. Kurzyny twierdząc, że 
sytuacja finansowa Powiatu nie jest w najlepszej kondycji. Apelował o współpracę Radnych 
Powiatowych ze sobą bo wówczas osiągną zamierzone efekty dla gminy.  
Radny D. Miszczak złożył propozycję aby oświetlenie ulic i przejść dla pieszych w mieście 
wymienić na oświetlenie ledowe.  
Burmistrz odpowiedział, że lampy w mieście nie są własnością miasta tylko Firmy Enea          
i wyjaśnił całą procedurę jaką trzeba przeprowadzić realizując propozycję radnych.  
 
 



Ad. 4 
Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami. 
Przewodniczący poinformował o swoich dyżurach w każdy poniedziałek w Urzędzie Gminy   
i Miasta Jastrowie. 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w  sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
Zmiany w projekcie uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. Przewidziane zostało zmniejszenie 
kwoty dochodów 68 780 zł. w takiej samej kwocie zostały zmniejszone kwoty wydatków na 
2018 rok. Uzasadniła z czego ta kwota się składa. 
Pytań nie było gdyż projekt uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 14/2018  
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2019 -2031. 
Pani Skarbnik omówiła zmiany i z czego one wynikają  w WPF  
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było w związku z tym K. Bzowski zarządził głosowanie nad uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 15/018 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie  uchwały budżetowej na rok 2019. 
Pani Skarbnik oraz Burmistrz omówili autopoprawki wprowadzone do projektu uchwały 
budżetowej. Które zostały przegłosowane 15 głosami za. 
Do uchwały budżetowej na 2019 rok uwag nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się. 
Uchwała została podjęta 13 głosami i 2 wstrzymującymi się jako uchwała nr 16/2018 
 
Szczegółowo z omówieniem projektu uchwały można zapoznać się odtwarzając nagranie  III 
sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu  umieszczonego na BIP Jastrowie w zakładce Rada Miejska 
- Nagrania Sesji VIII Kadencji  Rady Miejskiej.  
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z 
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie  spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 
udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Projektem uchwały w systemie do głosowania za 
pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Pytań nie było. 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 17/2018 
  
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  



i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 
rok.  
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Panią Sekretarz 
Renatę Szewczyk.  
Pytań nie było. 
Przewodniczący zarządził  głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 18/2018 
 
Ad. 10  
Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
Jastrowie za lata 2014 – 2017. 
Raport został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez kierownika Referatu 

Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Piotra Kozłowskiego.  
Pytań nie było. 
Przewodniczący zarządził głosowanie w systemie do głosowania za pomocą przycisków za, 
przeciw, wstrzymuję się w celu przyjęcia Raportu. 
Raport został przyjęty 15 głosami. 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy  i 
Miasta Jastrowie na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2026 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było. 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków 
za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 19/2018 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej                                                    
w Jastrowiu spółka z o.o. zadania własnego Gminy i Miasta Jastrowie w zakresie 
administrowania  gminnym zasobem lokalowym. 
Projekt uchwały omówił Burmistrz na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było.  
Zarządzono głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków za, 
przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 20/2018 
 
Ad. 13. 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia 
wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata  2019-2023.  
 
Projekt uchwały omówił na wspólnym posiedzeniu komisji kierownik MGOPS w Jastrowiu 
Jarosław Janusiak. 
Pytań nie było.  
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków za, 
przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 21/2018 
 



Ad. 14  
Podjęcie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za  
świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.  
Projekt uchwały omówił na wspólnym posiedzeniu komisji kierownik MGOPS w Jastrowiu 
Jarosław Janusiak. 
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 22/2018 
 
Ad. 15  
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego 
„Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023. 
Projekt uchwały omówił na wspólnym posiedzeniu komisji kierownik MGOPS w Jastrowiu 
Jarosław Janusiak. 
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 23/2018 
 
Ad. 16.  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było. 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków 
za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 24/2018 
 
Ad. 17.  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było. 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków 
za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 25/2018 
 
Ad.18.  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było. 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków 
za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 26/2018 
 
Ad. 19. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 



Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było. 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków 
za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 27/2018 
 
Ad.20. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy i Miasta Jastrowie na 
członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Zgłoszono kandydaturę radnego J. Siwaka- radny zgodził się 
Radny P. Kurzyna zaproponował aby radna J. Łatka nadal sprawowała funkcję. Radna nie 
wyraziła zgody. Więcej kandydatów nie wskazano. 
Pytań nie było. 
Do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym został wybrany radny Janusz Siwak.  
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków 
za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 28/2018 
 
Ad.21  
Interpelacje i zapytania 
 
Ad. 16 
Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
  
Radny M. Kruszyński zapytał prezesa ZECiUK co powoduje, wzrost cen gazu i tym samym 
podwyżkę energii cieplnej, czym zaniepokojeni są mieszkańcy bloków przy ulicy 
Grunwaldzkiej. 
Prezes odpowiedział, że spółka stara się niwelować podwyżki ale za wzrost cen odpowiada 
rząd a nie spółka.  
Więcej pytań nie było. 
Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek obrad sesji został wyczerpany. 
Podziękował zebranym za udział, 
Ogłosił, że obrady uważa za zakończone, w związku z czym zamknął  III sesję zwyczajną 
Rady Miejskiej VIII kadencji  
 
Protokołowała 
Beata Szymańska  

 


