
 
Protokół nr  XXXIX / 2018 sesji  nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 

się dnia 7 lutego 2018 roku w godzinach od 1600 do 1715. 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Skarbnik GiM -  Pani Teresa Czyżewska 
- Zastępca Burmistrza GiM –Jerzy Klimczak 
 
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  i 
powołał radną Zofię Pawłowską na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Beatę 
Szymańską. 
Następnie przedstawił porządek obrad: 
 1. Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok 
3. Interpelacje i zapytania 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
Ad. 2 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
Pani Skarbnik przedstawiła powód zwołania sesji nadzwyczajnej, wyjaśniła, że uchwała 
budżetowa przedstawiona była RIO w pierwszym etapie uchwalania i wówczas RIO nie 
miało żadnych zastrzeżeń. Nowy projekt uchwały został przedstawiony w związku z 
uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30.01.2018 roku 
wskazującą, że w uchwale Nr 457/ 2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 w 
sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 niezbędne jest sprostowanie zapisów 
dotyczących wysokości rezerwy ogólnej i rezerwy celowej w ten sposób, aby mieściły się w 
granicach określonych w przepisie o finansach publicznych, natomiast  rezerwa celowa na 
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie była niższa niż określona 
w przepisie o zarządzaniu kryzysowym. Zaplanowana rezerwa wynosiła 0,993% a powinna 
wynosić 0,1%. Stanowi to kwotę 372zł 07gr. Wprowadzono zmiany w & 9 tam gdzie były 
tworzone rezerwy  kwotę 50000 zł. zastępuje się kwotą 51 000zł. to jest rezerwa ogólna a 
rezerwa celowa 735 000zł zastępuje się kwotą 738 000zł. w podpunkcie a) z kwoty 132 
000zł zastępuje się kwotą 135 000 zł. dotyczy to załącznika nr 1 - wydatki. 
Burmistrz wyjaśnił, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyznaczyła Radzie Miejskiej 
termin do dnia 20.02.2018 roku do usunięcia nieprawidłowości w sposób wskazany pod 
rygorem że jeżeli Rada nie podejmie decyzji to RIO samo podejmie decyzję o zmianie. 
Pani Skarbnik wyjaśniła że zadzwoniła do RIO z pytaniem jak to się stało, że pomyłka nie 
została zauważona przy pierwszym podejmowaniu uchwały na co usłyszała że nie 
wiadomo jak to się stało. 
Więcej pytań nie było.  
Głosowanie:  
Za                     - 15 
Przeciw               -0 
Wstrzymało się  - 0 
Uchwała została przyjęta 15 głosami jako uchwała Nr 466/2018 (zał nr 2 



Ad. 3 
Radny Osiński zapytał Burmistrza jak widzi dalsze funkcjonowanie Straży Miejskiej bo  
dowiedział się, że z pracy zrezygnowała pani strażnik. Na etacie ostała tylko Pani 
Komendant.  
Burmistrz odpowiedział, że praca strażnika w Straży Miejskiej nie należy do łatwych i 
przyjemnych. W tym roku nie podejmie decyzji o naborze na wolny etat, gdyż przygotowanie 
pracownika do funkcji strażnika wymaga około półrocznego szkolenia. Pani, która odeszła 
miała takie przygotowanie ze środków Urzędu Pracy.  Decyzję o stanowisku pracy w Straży 
Miejskiej zostawia następnemu Burmistrzowi i nowej Radzie Miejskiej następnej kadencji. Po 
rozmowach Komendant Straży Miejskiej z Policją doszli do porozumienia o współpracy i 
wzajemnej pomocy.   
Radny Ryszard Król zapytał Burmistrza co można zrobić z samochodem, który garażuje, a nie 
parkuje na parkingu przed Urzędem . Auto jest darmową reklamą zajmującą miejsce klientom 
przyjeżdżającym do Urzędu. Burmistrz odpowiedział, że parking należy do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i jeżeli samochód jest zarejestrowany wówczas może parkować bez 
ograniczeń czasowych. Dzisiejszy stan prawny uniemożliwia jakąkolwiek interwencję. Na 
pytanie radnego Adama Dzbuka  czy na parkingu można zastosować parkomaty Burmistrz 
odpowiedział że tylko wówczas gdy byłyby to parkingi gminy po zastosowaniu odpowiedniej 
procedury, a parking należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.  
Radny Krzysztof Nagórski wyraził swoje zadowolenie w kwestii świateł, które pojawiły się 
na ulicach, nad przejściami dla pieszych. Zauważył, że nie wszystkie przejścia zostały 
oświetlone i stąd jego pytanie czy w planach jest oświetlenie wszystkich przejść na co 
Burmistrz odpowiedział, że nie wszystkie tylko te najbardziej newralgiczne. Do doświetlenia 
zostało jeszcze przejście na drodze krajowej, na drodze wojewódzkiej przy ulicy 
Przemysłowej  oraz na ulicy Kilińszczaków koło Szkoły Podstawowej nr 1. Nie wszystkie 
przejścia można doświetlić, istnieje taka możliwość tylko w miejscach gdzie w pobliżu jest 
słup oświetleniowy.  
Następnym pytaniem radnego K. Nagórskiego było czy przewidziane są pomiary jasności, 
czy wszystkie lampy spełniają jednakowe standarty, czy są dobrze ustawione by wszystkie 
punkty były tak samo doświetlone. Lampy zostały zainstalowane i sfinansowane przez miasto 
ale warunkiem było to, że zostaną one przekazane na majątek Eneii. Będziemy płacili za 
energię ale właścicielami będzie Enea i to oni za to odpowiadają poinformował Burmistrz. 
Radny Bogdan Osiński zapytał jakie są decyzje w sprawie budowanego budynku socjalnego. 
Zostały podjęte na szeregu spotkań rozmowy na temat stosowanych materiałów, urządzeń. 
Nasze uwagi zostały zaakceptowane . Plan naprawczy został przyjęty przez inspektora 
nadzoru. Nastąpiła zmiana kierownika budowy. Doszliśmy do porozumienia o ukończeniu 
budowy bez zrywania umowy. Burmistrz dodał, że ma nadzieję, że do marca przyszłego roku 
budowa zostanie ukończona.  
Radny Krzysztof Bzowski zapytał o inwestycje na terenie Sypniewa. Interesuje go 
lokalizacja. Burmistrz odpowiedział że są to dwie różne inwestycje. Pierwsza ma być 
położona na gruntach po lewej stronie za fermą na gruntach należących do spółki, która 
będzie jednym z udziałowców inwestującego  konsorcjum. Pozytywnym aspektem poza 
przyszłymi podatkami od inwestora jest dodatkowo taki, że są oni zainteresowani 
przyłączeniem do gazociągu co zwiększa możliwość gazyfikacji Sypniewa.  
Następną inwestycją jest planowana przy gruntach z Nadleśnictwem budowa Biogazowni. 
Więcej pytań nie było. 
O godzinie 1715 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
Beata Szymańska 


