
 
Protokół nr  XXXVIII/2017 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 

odbyła się dnia 28 grudnia 2017 roku w godzinach od 1400 do 1710. 
 
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 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- prasa.  
Lista obecności radnych i  sołtysów stanowi załącznik 1 i1a  do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1400 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radną Izabelę Iwańską na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Beatę 
Szymańską. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 
1. Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej 

a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

      c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.  
2.  Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami   
3.  Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na 2018 rok.  
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na rok 2018. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 
2018. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
8. Podjęcie uchwały w  sprawie  przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018  -  2020 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i 
Miasta Jastrowie na lata 2017 -2028  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i 
Miasta Jastrowie na lata 2018 -2028 
12. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. 
13. Podjęcie uchwały  w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków opłat stanowiących dochody 
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie instrumentem płatniczym. 
14.  Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
i Miasto Jastrowie 
15.  Podjęcie uchwały  w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrowiu 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
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 odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki rolnej. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
21. Interpelacje i zapytania  
22. Sprawy  bieżące i wolne wnioski        
 
Burmistrz poprosił o wniesienie do porządku obrad 3 wnioski : 
1. Skreślenie  uchwały : 
- w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i 
udzielania zniżek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie  
 
2. Wprowadzenie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i 
Miasta Jastrowie dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia 
wykorzystania dotacji. 
 
3. Uchwała w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrowiu zmienia nazwę 
na Uchwała w sprawie określenia ramowego statutu Szkoły Publicznej. 
 
Głosowanie nad skreśleniem z  porządku obrad punku 1 zgłoszonego przez Pana 
Burmistrza: 
Za                       -13  ( nieobecna radna A. Kwilińska i radny M. Kruszyński) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punku 2 zgłoszonego przez Pana 
Burmistrza: 
Za                       -13   ( nieobecna radna A. Kwilińska i radny M. Kruszyński) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Pan Przewodniczący poinformował, że zostanie wprowadzony jako pkt.  
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad zmiany nazwy zgłoszonej przez 
Burmistrza:  
Za                       -13   ( nieobecna radna A. Kwilińska) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Ad. 1 c 
Protokół XXXVII sesji jest wyłożony do wglądu. 
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji  
Za                         - 13  ( nieobecna radna A. Kwilińska i radny M. Kruszyński) 
Przeciw                 - 0 
Wstrzymało się    - 0 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał. nr 2 ). 



W okresie od 28.11..2017r do 27.12.2017roku burmistrz podpisał 6 zarządzeń od nr 110 do 
115, uczestniczył w spotkaniach:  
- 30.11.2017 – 01.12.2017r. Darłówko – wyjazd szkoleniowy w ramach LGD Naszyjnik 
Północy.  
 -  11.12.2017r.  Piła spotkanie Zarządu oraz Walne zgromadzenie Pilskiego Regionu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi   
 -  19.12.2017r. Jastrowie spotkanie z przedstawicielami Asta- Net w sprawie inwestycji na 
terenie gminy i miasta Jastrowie  
 -  22.12.2017r. – Zarząd Miejsko - Gminny OSP Jastrowie  
 
Radny K. Nagórski zapytał czego dotyczyło spotkanie z firmą ASTANET. Burmistrz 
przedstawił zakres usług świadczonych przez firmę t.j. telefonia, telewizja oraz internet. W 
ramach bezpłatnej usługi zostaną podłączone gminne placówki oświatowe przez okres pięciu 
lat w ramach programu rządowego. Burmistrz poinformował o planowanej rozbudowie na 
konkretnych ulicach sieci światłowodów przez firmę Astanet. Wspomniał o sugestii z 
Ministerstwa Cyfryzacji oraz firmy Astanet o dostosowaniu opłat do równego poziomu za 
zajęcie pasa drogowego, w którym umieszczone zostaną światłowody. Do marca podjęta 
zostanie decyzja w tym temacie.  
Poinformował o niekorzystnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwrotu 
podatku dla spółki gazowniczej za urządzenia, które w myśl ustawy są budowlami. W 
stosunku do innych gmin nie są to duże kwoty bo od 5000zł do 7000 zł rocznie od roku 2010. 
 
Burmistrz wspomniał iż kancelaria prawna reprezentująca Starostwo Powiatowe domaga się 
zapłaty 500 000 zł za umieszczenie słupów i kabli oświetlenia ulicznego, oraz sieci wodno - 
kanalizacyjnej będące na terenie starostwa, znajdującego się w Jastrowiu, które nie są 
własnością gminy tylko Enei oraz spółki ZECiUK. Będziemy się odwoływali - dodał bo nie 
do gminy powinno być to pismo kierowane. 
 
Radny B. Osiński zapytał kiedy będzie realizowana budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych zaplanowane na 2017 rok.  
1 lipca tego roku podpisano w Warszawie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska na dotację w wysokości około 14 000 000zł na zbudowanie sieci PSZOK-u na 
terenie związku. U nas będzie jeden PSZOK. W umowie zawarta jest klauzula, że do końca 
2018 roku PSZOK zostanie wykonany. W tym roku miała być rozpoczęta budowa pod 
warunkiem otrzymania dofinansowania i otrzymania wszystkich formalnych decyzji.  
Dotychczas można korzystać z aktualnego PSZOK-u przy ulicy Roosevelta. W przyszłym 
roku PSZOK będzie, jeżeli nie zmieni się ustawa i nie wpłynie na budowę tych PSZOK-ów. 
 
Radny G. Hundt zapytał o możliwość gazyfikowania Sypniewa.   
Zostały zebrane przez sołtysów i przekazane do Koszalina deklaracje, które są analizowane. 
Indywidualni mieszkańcy nie mają wpływu na decyzję, atutem jest to, że przedsiębiorcy 
również chcą korzystać z gazu. Czekamy na decyzję. 
 
Przewodniczący P. Kurzyna zwrócił uwagę na zniszczone chodniki w mieście po pracach 
firmy Astanet.  
Burmistrz w formie pisemnej zwrócił się do firmy z uwagami w sprawie zniszczeń po pracach 
Astanet. Częściowo zapadliska w chodnikach zostały usunięte. W tym roku duży wpływ na 
stan chodników ma również pogoda i duża ilość opadów. 
 



Następnie Burmistrz uhonorował Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -
Własnościowej pana Jana Blicharza , który odchodzi na zasłużoną emeryturę. Podziękował za 
dobrą  wieloletnią współpracę, wręczając pamiątkowy grawerton.  
Prezes przedstawił historię powstania i funkcjonowania spółdzielni, podziękował za 
współpracę.  
 
 Ad. 3 Przewodniczący poinformował o swojej pracy między sesjami. Odczytał pismo które 
otrzymał radny Adam Dzbuk ze Starostwa informujące, że nie zostanie wykonany chodnik 
przy drodze powiatowej w kierunku Zagórza. Przewidywany termin budowy chodnika 
przełożono na początek roku 2018.( zał. nr 3) 
  
Ad. 4 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na 2018 rok . 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na  posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 449/2017 (zał. nr 4) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 5  
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na rok 2018. 
Radny K. Nagórski poinformował. że nie  jest mu znany plan pracy Komisji Rolnictwa. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa A. Dzbuk poinformował, że po korekcie planu pracy 
przygotowanego przez radnego K. Nagórskiego plan jest gotowy. Odczytał go 
przewodniczący Rady Miejskiej. Zgłoszono pewne poprawki, które zapisano w trakcie 
ogłoszonej przez przewodniczącego przerwy.  Po przerwie Przewodniczący omówił zmiany.  
Radny K. Nagórski zapytał czy będzie przygotowany nowy Program Ochrony Środowiska  , 
który zakończy się w tym roku.  
Burmistrz odpowiedział, że tak nowy program będzie przygotowany. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 450/2017 (zał. nr 5)  - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 
2018. 
Pan Przewodniczący P. Kurzyna przedstawił plan pracy Rady Miejskiej. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  



Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 451 /2017 (zał. nr 6) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
Pan Burmistrz Jerzy Klimczak przedstawił projekt uchwały i przedstawił wyniki ankiety 
przeprowadzonej  w 2017 roku. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta  ( 14 głosami) jako uchwała Nr 452 /2017 (zał. nr 7) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad.8  
Podjęcie uchwały w  sprawie  przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018  -  2020 
 Na gminie ciąży obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, między innymi poprzez opracowanie i realizację gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Ich realizacja 
ma przyczynić się do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, zapewnienia ochrony 
ofiarom przemocy oraz skutecznego oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie.  
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za                    - 14  
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 453 /2017 (zał. nr 8) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 9  
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2017 -2028  
 
Nastąpiły zmiany w WPF od 26.09.2017 roku do dnia dzisiejszego.  
Dochody zostały zwiększone o 1 314 175,83 zł. w tym dochody bieżące 1 261 115,83 zł, a 
dochody majątkowe zwiększono o 53 060zł  
Wydatki zmniejszyły się o 285 824,17 zł. w tym wydatki bieżące zwiększono o 433 975,83zl, 
a majątkowe zmniejszono o 719 800 zł.   W tym roku była bardzo wysoka sprzedaż 
majątkowa co spowodowało zwiększenia w dochodach majątkowych 620 000zł. Wpływ ze 
sprzedaży składników majątkowych wynosi 173 060zł., które w głównej mierze wynikają ze 
sprzedaży samochodu strażackiego za 160 000zł.  Kredyt zmniejszono z 4 000 000zł. do  
2 300 000zł. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za                    - 14  
Przeciw           -   0 



Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 454 /2017 (zał. nr 9) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad.10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
 
Do budżetu wprowadza się następujące zmiany:  dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty 
planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r z kwoty 47.709.952,73 
zł  o kwotę 1.372.690,00 zł do kwoty 49.082.642,73 zł z tego: 
- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 46.113.777,54 zł o kwotę 570.290,00 zł do kwoty 
46.684.067,54 zł 
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 1.596.175,19 zł o kwotę 802.400,00 zł do kwoty 
2.398.575,19 zł 
Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie na 2017r z kwoty 52.468.970,73  zł o kwotę 227.310,00 zł do kwoty  
52.241.660,73 zł z tego: 
- zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 45.476.405,73  zł  o kwotę 227.310,00 zł do kwoty 
45.249.095,73 zł, 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 10.070,00  zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 351/2016. 
Dla zrównoważenia budżetu w 2017r. wprowadza się zmiany: 
Przychody zmniejsza się z kwoty 5.998.990,00 zł o kwotę 1.700.000,00 zł do kwoty 
4.298.990,00 zł w tym: 
  - przychody z  zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  z 
kwoty 4.000.000,00 zł o kwotę 1.700.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł. 
Rozchody zmniejsza się z kwoty 1.239.972,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 
1.139.972,00 zł w tym: 
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskie zmniejsza się  z kwoty 100.000,00 zł o kwotę 
100.000,00 zł .Deficyt budżetu na rok 2017 w kwocie 3.159.018 zł, zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych środków. 
Określa  się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 3.800.000 
zł,  w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i 
Gminy w kwocie 1.500.000 zł. 
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 
1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2.300.000 zł; 
Radny R. Król zapytał czy wszystkie zobowiązania z tego roku są już zrealizowane. 
Burmistrz odpowiedział, że te które są zrealizowane tak natomiast te do których są jakieś 
wątpliwości to nie. Rozpoczęła się dyskusja na temat budynku socjalnego.    
 
Głosowanie:  
Za                    - 14  
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta  ( 14 głosami) jako uchwała Nr 455/2017 (zał. nr 10) - 
nieobecny radny M. Kruszyński 
 
 



Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2018 -2028 
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Jastrowie obejmującą : 
dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie 
nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz 
sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do zaciągania zobowiązań : 
związanych z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta i 
których płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za                    - 14  
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 456/2017 (zał. nr 11) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały  w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek sesji budżetowej określa uchwała nr 
278/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu i zaproponował  aby w ramach dzisiejszej sesji 
procedura ta obejmowała następujące elementy: 
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub 

osobę przez niego wyznaczoną, 
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
3) odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych 

członków komisji, 
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji 

stałych, które może być: 
a) negatywne,  
b) przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach, 

5) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały, 
6) dyskusja nad projektem budżetu, 
7)  głosowaniem wniosków komisji stałych Rady nieuwzględnionych przez Burmistrza  

     w autopoprawce  
9)  głosowanie uchwały budżetowej. 
 
Pan Przewodniczący przeczytał uchwałę RIO o deficycie budżetowym.(zał. 12) Pani Skarbnik 
przedstawiła projekt uchwały budżetowej : Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2018 po 
konsultacjach na Komisjach Rady Miejskiej został zaplanowany ostatecznie w kwotach: 
Dochody 46.197.442 zł wydatki 50.372.066 zł 
Planowany deficyt w kwocie 4.174.624 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane rozchody określone zostały na łączną kwotę 
1.139.972 zł. dla zrównoważenia budżetu w roku 2018 zaplanowano przychody w ogólnej 
kwocie 5.314.596 zł w tym:  - planowany kredyt do zaciągnięcia w 2018r. 5.214.596 zł 



Przychody ze spłat pożyczek 100.000,00 zł 
Struktura dochodów budżetowych kwota 46.197.442,00 zł na 2018r. przedstawia się 
następująco: 
- subwencje kwota 13.664.209 zł, stanowią 29,58% dochodów budżetowych; 
- dotacje na zadania zlecone kwota 14.138.904 zł, stanowią 30,61 dochodów budżetowych; 
- dotacje na zadania własne kwota 773.703 zł, stanowią 1,67% dochodów budżetowych; 
- dotacje celowe otrzymane z powiatu kwota 53.340 zł, stanowią 0,12% dochodów 
budżetowych; 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 323.864 zł, stanowią 0,70% dochodów 
budżetowych; 
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( dofinansowanie pobytu dzieci z 
innych gmin w przedszkolach) kwota 10.000 zł , stanowią 0,02% dochodów budżetowych; 
- dochody własne kwota 15.930.664 zł, stanowią 34,48% dochodów budżetowych; 
- dochody majątkowe kwota 1.302.758 zł, stanowią 2,82% dochodów budżetowych; 
Z łącznej kwoty 50.372.066 zł wydatków budżetowych przeznaczono na: 
- wydatki bieżące kwota 43.302.611 zł; 
- wydatki majątkowe kwota 7.069.455 zł. 
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano sfinansowanie 
obligatoryjnych zadań własnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie. 
W ramach wydatków bieżących utworzono rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 50.000 zł, 
2) celowe w wysokości 735.000 zł, 
 z tego: 
 a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 132.000 zł, 
 b) na wynagrodzenia 503.000 zł, 
 c) na inwestycje 100.000 zł.  
Sekretarz Sesji Izabela Iwańska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
projekcie uchwały budżetowej( zał. 13) 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinię 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej 
Krzysztof Bzowski przedstawił wnioski jakie wpłynęły z innych komisji oraz przedstawił 
opinię odnośnie budżetu na 2018 rok wypracowaną przez komisję Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej. Przewodniczący oddał głos przewodniczącemu 
komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, porządku publicznego i Gospodarki Gminnej 
Adamowi Dzbuk , który przedstawił wnioski komisji do budżetu odrzucone przez komisję 
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej. Przewodniczący A. Dzbuk 
przedstawił  zaproponowaną zmianę w budżecie  aby z ulicy Mickiewicza przenieść 400 
tysięcy złotych z zaproponowanej kwoty na ulicę Boczną. 
Burmistrz odniósł się do złożonych przez komisję rolnictwa wniosków stwierdził, że są one 
zasadne. Będą wprowadzone i realizowane w 2018 roku w  marcu. Poinformował, że 
przebudowa bulwaru nad Młynówką nie dojdzie w przyszłym roku do skutku ze względu na 
pogodę. Intensywne opady spowodowały, że należałoby zwiększyć nakłady finansowe na to 
przedsięwzięcie.  
Następnie pani Skarbnik przedstawiła opinię RIO. Dochody od osób prawnych i fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w dziale 756 nie zaplanowano w 
paragrafie 064. Do tej pory planowano dochody w paragrafie 750. Ustosunkowaliśmy się do 



tych zaleceń , nie zmienia to nic w budżecie. Druga autopoprawka dotyczy wydatków na 
żłobki. W rozdziale 85505 były w dotacji 2580 skład orzekający wskazał, że powinny być w 
dziale 2830. Również zastosowaliśmy się do wskazówek RIO.  
Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem budżetu. 
Głos zabrał radny Adam Dzbuk prosząc o przychylne podejście Burmistrza do ulicy Bocznej 
w sprawie remontu. 
Burmistrz odniósł się do słów radnego A. Dzbuka, twierdzi, że jedno nie wyklucza drugiego. 
Można pogodzić te dwie inwestycje nie zabierając 400 tysięcy z Mickiewicza, a w miesiącu 
marcu można dołożyć środki finansowe na ulicę Boczną. Biorąc pod uwagę opinię 
fachowców odradzających inwestycje Bulwarów ze względu na podmokły po opadach teren 
inwestycja byłaby o około 300 tysięcy droższa, to powoduje że zostanie odłożona na okres 
późniejszy. Burmistrz przypomniał o  złożonej  deklaracji, że w ciągu dwóch lat będzie 
zrobiona ulica Boczna.  
Przewodniczący zapewnił Burmistrza , że nie ma w radzie radnego, który byłby przeciwny 
remontom ulic Konopnickiej, Bocznej czy Mickiewicza ale dobrze byłoby być 
konsekwentnym i wykorzystywać możliwości pozyskania środków zewnętrznych między 
innymi na ulicę Mickiewicza skoro w listopadzie podjęto uchwałę o rewitalizacji, która ma 
pomóc sięgnąć po pieniądze z Unii, a nie ze środków własnych. 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawek do budżetu – sugestia RIO 
Za – 14  
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0  
Autopoprawki zostały wprowadzone do uchwały budżetowej 14 głosami -nieobecny 
radny M. Kruszyński 
Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Porządku 
Publicznego i Gospodarki Gminnej  
Za - 6  
Przeciw - 8  
Wstrzymało się – 0  
Wniosek został odrzucony 8 głosami - nieobecny radny M. Kruszyński 
 
Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetu na rok 2018 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 3  
Uchwała została przyjęta  (11 głosami) jako uchwała Nr 457/2017 (zał. nr 14) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 13  
Podjęcie uchwały  w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków opłat stanowiących dochody 
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie instrumentem płatniczym.  
 
Rada gminy w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody 
budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, 
na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 
Uchwała rozszerza katalog sposobów, przy wykorzystaniu których możliwe jest 
regulowanie podatków stanowiących dochody Gminy i Miasta Jastrowie, obok tradycyjnej 
formy gotówkowej również przy wykorzystaniu karty płatniczej. 



Zgodnie z  Ordynacją podatkową uchwała znajdzie zastosowanie także w przypadku 
regulowania opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 458/2017 (zał. nr 15) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad.14 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia 
wykorzystania dotacji.  
Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych "Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa 
oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym 
zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 
wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji". 
Ze względu na to, że uchwały wydane na podstawie przepisów, wygasną z mocy prawa z 
dniem 1 stycznia 2018 r., organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinny 
podjąć nowe uchwały dotyczące dotowania placówek na podstawie art. 38 ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych..  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta  (14 głosami) jako uchwała Nr 459/2017 (zał. nr 16) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia ramowego statutu Szkoły Publicznej. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta  (14 głosami) jako uchwała Nr 460/2017 (zał. nr 17) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
 



 Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie przeznaczył do dzierżawy nieruchomość, której dotyczy 
przedmiotowa uchwała, stanowiącą działkę rolną, gdyż jej dotychczasowy dzierżawca wyraził 
zainteresowanie kontynuowaniem dzierżawy przez kolejny okres do 5 lat. 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - uchwała rady gminy jest 
wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Dla skuteczności 
prawnej zawarcia umowy dzierżawy wymagana jest zgoda Rady Miejskiej.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta  (14 głosami) jako uchwała Nr 461/2017 (zał. nr 18) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 462/2017 (zał. nr 19) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 18  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta  (14 głosami) jako uchwała Nr 463/2017 (zał. nr 20) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 19  
Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy działki rolnej.  
 
 Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 
na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, jednakże wojewoda albo odpowiednia 
rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia tych umów. Uwzględniając okoliczność, że nieruchomość będzie w dłuższym 
okresie 



wykorzystywana na cele rolne i pozostaje już w dzierżawie wnioskodawcy, co daje 
możliwość pełnego i racjonalnego zagospodarowania działki, zasadne jest odstąpienie w 
niniejszej sprawie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta  (14 głosami) jako uchwała Nr 464/2017 (zał. nr 21) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości.  
 
Bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub w 
przypadku, gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego 
tytułu; bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej 
wysokości. Najemca lokalu mieszkalnego, którego uchwała dotyczy, zwrócił się z wnioskiem 
o sprzedaż na jego rzecz wynajmowanego lokalu. Proponuje się udzielenie bonifikaty w 
wysokości 70% od ceny nieruchomości ustalonej według wyceny rzeczoznawcy 
majątkowego. 
 W aktualnym stanie prawnym organ stanowiący gminy może upoważnić organ właściwy w 
sprawach gospodarki nieruchomościami do  udzielania bonifikaty w określonej wysokości w 
odniesieniu do indywidualnych nieruchomości.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta  (14 głosami) jako uchwała Nr 465/2017 (zał. nr 20) - nieobecny 
radny M. Kruszyński 
 
Ad. 21  
Interpelacje i zapytania  
Nie wniesiono interpelacji, pytań nie było. 
 
Ad. 22 
Radna I. Iwańska zapytała czy e-dziennik będzie wprowadzony do szkół.  
Burmistrz J. Klimczak odpowiedział, że tak. 
Burmistrz P. Wojtiuk podziękował za przyjęcie budżetu. Odniósł się do programu 
rewitalizacji. Powiedział, że nie są to środki zagwarantowane, wszystko zależy od programu, 
który zostanie przedstawiony i jego oceny. Wiele inwestycji w gminie trzeba będzie 
przeprowadzić ze środków własnych.  
 
O godzinie 1610 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXVIII sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Beata Szymańska                                                                


