
Protokół nr  XXXVII/2017 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 28 listopada 2016 roku w godzinach od 1600 do 1850. 

 
W sesji uczestniczyło 14 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 
- Sekretarz Renata Szewczyk 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- prasa.  
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, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radnego Bogdana Osińskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Beatę 
Szymańską. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 
 Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej:  
      1.      sprawy regulaminowe 
      2.      stwierdzenie kworum 
      3.      przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
      2.      Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami   
      3.      Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami 
      4.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Jastrowie na lata 2018 - 2028 
      5.      Podjęcie uchwały  w sprawie budżetu gminy i miasta  Jastrowie na rok 2018  
      6.      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 2018r.” 
      7.      Podjęcie uchwały  w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2017 – 2023  
      8.      Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy. 
      9.      Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 2   im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu. 
      10.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  
Samorządowych w Sypniewie, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. por. 
Tadeusza Janeczko i Publiczne Gimnazjum, w Szkołę Podstawową im. por.Tadeusza Janeczko w 
Sypniewie.  
      11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  Gminy i Miasta  Jastrowie  w miejscowości Sypniewo. 
      12.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Jastrowiu 

  13. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok 



       14. Interpelacje i zapytania 
       15  Sprawy bieżące i wolne wnioski 

 
 
Przewodniczący poprosił o wykreślenie z porządku obrad punktu 4 - projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018 - 2028 , 
punktu 5 - projektu uchwały  w sprawie budżetu gminy i miasta  Jastrowie na rok 2018  oraz 
wprowadzenie do programu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi 
radnego Ryszarda Króla na bezczynność przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Jastrowiu oraz działania naruszające Statut Gminy i Miasta Jastrowie  
 
 
Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad pkt 4 projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018 - 
2028  : 
Za               -14   -  nieobecna radna A. Kwilińska 
Przeciw          – 0 
Wstrzymało się   - 0 
Pan Przewodniczący poinformował, że punkt 4 został wykreślony z porządku obrad 
 
Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad pkt 5 projektu uchwały w sprawie 
budżetu gminy i miasta  Jastrowie na rok 2018  
 
Za              -14    -  nieobecna radna A. Kwilińska 
Przeciw         – 0 
Wstrzymało się  - 0 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że punkt 5 został wykreślony z porządku obrad  
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania 
komisji doraźnej do zbadania skargi radnego Ryszarda Króla na bezczynność przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz działania naruszające Statut Gminy i 
Miasta Jastrowie  
 
 
Za             -14    nieobecna radna A. Kwilińska 
Przeciw       – 0 
Wstrzymało się - 0  
 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad jako punkt 4. Pozostałe punkty uzyskują numerację kolejną począwszy od 5 
 
 
Ad. 1 c 
Protokół XXXVI sesji jest wyłożony do wglądu, 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 ). 
 
Poprosił o zabranie głosu przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Sypniewie Jacka Szewczyka. 
Dyrektor poinformował zebranych o X Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu 
Północnej Wielkopolski. Obecne uczennice wraz z rodzicami Agata Rafałowicz zajęła w niej I 
miejsce, Weronika Trzebiatowska IX miejsce. Laureatki zostały nagrodzone przez burmistrza 
nagrodami książkowymi oraz listami gratulacyjnymi. 
O 1615 Przyszła radna A. Kwilińska. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący przedstawił informację o pracy między sesjami (zał nr 3) 
Pytań nie było. 
Następnie głos zabrał dyrektor Szpitala Powiatowego, który przedstawił kondycję finansową 
szpitala i potrzeby które mogłyby zapewnić bezpieczeństwo pacjętom szpitala. Dyrektor prosił o 
dofinansowanie zakupu karetki pogotowia przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
 
Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 21.11.2017r został powołany skład komisji doraźnej w 
sprawie zbadania skargi radnego Ryszarda Króla na bezczynność przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz działania naruszające Statut Gminy i Miasta 
Jastrowie  
Przewodniczący zapytał czy Radni, których kandydatury zostały zgłoszone i przegłosowane na 
wspólnym posiedzeniu komisji podtrzymują swoją decyzję  
Radny Cyruk Łukasz  
Radna Kazberuk Agnieszka   
Radna Łatka Jolanta  
Radny Nagórski Krzysztof  
Radna Pawłowska Zofia 
Zapytał czy są inne kandydatury?  
Nie było. Zgłoszeni radni nie zmienili decyzji. 

Ad. 4  
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi radnego Ryszarda 
Króla na bezczynność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz 
działania naruszające Statut Gminy i Miasta Jastrowie  

 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za               -15 
Przeciw          – 0 
Wstrzymało się   - 0 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały   
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu 



komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za            - 15 
Przeciw       -  0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 440/2016 (zał nr 4) 
 
 
 
 
 
Ad. 6 
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 2018r.” 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za             - 15 
Przeciw      -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 441/2017 (zał nr 5) 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały  w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017 
– 2023  
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Do projektu uchwały zostały naniesione poprawki o których poinformował burmistrz. 
 
 
Głosowanie:  
Za             - 15  
Przeciw      -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 442/2017 (zał nr 6) 
 
Ad. 8  Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy. 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za           - 15  



Przeciw      -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 443/2017 (zał nr 7) 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 2   im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu. 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za           -  15   
Przeciw      -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 444/2017 (zał nr 8) 
 
Ad. 10  
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  Samorządowych w 
Sypniewie, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. por. Tadeusza Janeczko i 
Publiczne Gimnazjum, w Szkołę Podstawową im. por.Tadeusza Janeczko w Sypniewie 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za           -  15  
Przeciw      -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 445/2017 (zał nr 9) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  Gminy i Miasta  Jastrowie  w miejscowości Sypniewo. 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za           -  15   
Przeciw      -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 446/2017 (zał nr 10) 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Jastrowiu  



Uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za           -  15  
Przeciw      -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 447/2017 (zał nr 11) 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok  
Przewodniczący oddał głos Pani skarbnik która przedstawiła zmiany:    

1.Zmniejszenie łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 
2017r z kwoty 48.492.488,73 zł  o kwotę 1.072.536,00 zł do kwoty 47.419.952,73 zł 
z tego: 
- zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 46.146.973,54 zł o kwotę 323.196,00 zł do kwoty 
45.823.777,54 zł 
- zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 2.345.515,19 zł o kwotę 749.340,00 zł do kwoty 
1.596.175,19 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

 
2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie na 2017r z kwoty 53.251.506,73  zł o kwotę 1.072.536,00 zł do kwoty 52.178.970,73 
zł z tego: 
- zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 45.533.941,73  zł  o kwotę 347.536,00 zł do kwoty 
45.186.405,73 zł, 
- zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 7.717.565,00 zł o kwotę 725.000,00 zł do kwoty 
6.992.565,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
Radny K. Nagórski spytał czy w ramach rozbudowy zdrojów na cmentarzu była uwzględniona 
jego interpelacja w sprawie dodatkowego źródła. 
Prezes Grzegorz Białas odpowiedział że sukcesywnie i w miarę możliwości trwa rozbudowa 
źródeł na nowej jak i starej części cmentarza.  
Burmistrz dodał że w ramach środków jakie zostały przeznaczone na modernizację cmentarza 
zostały wymienione latarnie oraz istniejące zdroje. 
W tym momencie trwała rozmowa na temat bezpieczeństwa przy cmentarzu oraz potrzeby 
większych parkingów.  
Radny Osiński zwrócił uwagę na środki przeznaczone w budżecie na kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego, na izbę muzealną jest przeznaczone 150 000zł. Czy coś się dzieje w tej 
sprawie. Burmistrz opowiedział o planach i zamierzonych zakupach o robotach inwestycyjnych 
oraz o tym, że w tym przypadku nie ma szans na dotację z budżetu państwa gdyż inwestycja nie 
ma statutu muzealnego, tylko izby muzealnej.    
 
Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania następnie ogłosił głosowanie : 
Za             - 15  
Przeciw      -   0 



Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 448/2017 (zał nr 12) 
 
Ad. 14 
Radny K. Nagórski zapytał o naprawę studzienek na drogach krajowych.  
Burmistrz odpowiedział, że po kilku telefonach i pismach sprawa została załatwiona. 
Ad. 15  
Przewodniczący oddał głos prezesowi spółki ZECiUK  G. Białasowi. Prezes zwrócił się z prośbą 
o interwencje radnych w sprawie zastawiania ulic i chodników przy posesjach samochodami co 
powoduje utrudnienia w momencie odśnieżania i posypywania chodników piaskiem, w trakcie 
śnieżnej zimy. Usługa ta jest na zlecenie gminy i nie będzie interwencji na indywidualne monity. 
Proces odśnieżania i posypania chodników czasami trwa dłużej, gdyż miasto jest rozległe i tu 
prośba o wyrozumiałość, że nie wszystko jest od razu zrobione.  
Radny Król zapytał prezesa ZECiUK o możliwość wykonania usługi sprawdzenia czy 
prawidłowo są zamontowane wodomierze we wspólnotach  mieszkaniowych. Tak na odpłatne  
zlecenie  wspólnoty odpowiedział G. Białas. Rozpoczęto rozmowę w temacie wodomierzy w 
wspólnotach. 
Pani prezes ZGM dodała że każda wspólnota mieszkaniowa ma uchwalony regulamin i również 
rozliczanie wody jest na podstawie regulaminu.  
Radny G. Hundt zapytał pana prezesa ZECiUK kiedy w Brzeźnicy będzie robiona kanalizacja. 
Teraz kiedy ukończono kanalizację w Samborsku następna w kolejce jest Brzeźnica. Prezes 
wyjaśnił, że niestety ta inwestycja nie kwalifikowała się do dofinansowania  z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. ,,Jesteśmy w trakcie pisania wniosku do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę, liczymy na pomoc  gminy i w przyszłym roku 
planowane jest fizyczne rozpoczęcie prac kanalizacyjnych.” Ma nadzieję że podobnie jak w 
Samborsku nie potrwa to dużej jak półtora roku. Czas wykonania zależy również od tego jak 
szybko znajdzie się wykonawca i jakie środki uzyskane będą z funduszu. Burmistrz wspomniał 
że w projekcie budżetu na rok 2018 zadysponował 500 000 zł. na spłatę Samborska, budowę 
kanalizacji w Brzeźnicy i projektu dla Sypniewa dla którego ma nadzieję uda się  pozyskać 
dofinansowanie . Dodał że spółka może liczyć na pomoc gminy.  
Radna I. Iwańska prosiła o wyrównanie drogi na ulicy Konopnickiej. 
Radny B. Osiński zapytał o doświetlenie przejść dla pieszych. Burmistrz odpowiedział, że jest w 
trakcie prac z kontrahentami którzy mają się wywiązać z umowy do końca grudnia.  
Radny G. Hundt zwrócił uwagę na pracę wykonywaną przez równiarki dróg i źle wykonywaną 
pracę na poboczach co powoduje powstawanie muld. Burmistrz odpowiedział, że zostało to 
zgłoszone, rozpoczęto rozmowę w temacie. 
O godzinie 1820wyszedł Radny M. Kruszyński. 
Radny R. Król zapytał o lampy solarne na terenie wspólnoty mieszkaniowej bloków nr 17 i 18 na 
Grunwaldzkiej. Burmistrz odpowiedział że przy istniejącym klimacie lampy solarne nie mają 
racji bytu, stwierdził że trzeba zrobić projekt na instalację oświetlenia osiedla.  
Radna A. Kazberuk poprosiła komendanta Policji o rozmowy w sprawie parkowania 
samochodów na chodnikach przy ulicy Poznańskiej. Jest problem kiedy samochód WTZ musi 
zabrać swoich podopiecznych i nie mogą zaparkować. 
Poruszono temat zmiany organizacyjnej na ulicy Kilińszczaków i o zagrożeniach w ruchu 
drogowym i pieszym tam panującym. Zaproponowano czasowy zakaz parkowania aut przy 
kamienicach na tej ulicy aby zminimalizować niebezpieczeństwo w ruchu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o piśmie z Urzędu Skarbowego, który w trakcie 



weryfikacji stwierdził błędy w oświadczeniach majątkowych składanych przez radnych. Radni 
zostali o tym  indywidualnie poinformowani pismem z wyszczególnieniem popełnionych 
błędów.  
Radny B. Osiński przekazał zaproszenie w imieniu dyrekcji Ośrodka Kultury dla radnych i 
całych rodzin do udziału w dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii. 
 
O godzinie 1850 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXXVII sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Beata Szymańska 
 


