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

28 grudnia 2018 roku w godzinach od 1200 do 1345. 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny P. Kurzyna ) 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 
-  prasa.  
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 1a do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Krzyszto 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 IV sesji Rady Miejskiej 
      a)  sprawy regulaminowe 
      b)  stwierdzenie kworum 
      c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Jastrowiu na 2019 rok.  
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej 
 w Jastrowiu na rok 2019. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 2019. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie. 
7. Interpelacje i zapytania  
8. Sprawy  bieżące i wolne wnioski                             
 
Przewodniczący z wystąpi z wnioskiem o wykreślenie z  porządku obrad punktu 1c  ze względu 
na krótki czas między sesjami.  
Przewodniczący zapytał czy są propozycje zmian w programie obrad. 
Radny Ł. Cyruk zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić punkt w sprawie powołania 
komisji do  walki o utrzymanie szkoły ponadpodstawowej. Dodał, że na początku uprzedniej 
kadencji Rady Miejskiej także utworzona została taka komisja, a jej praca uzyskała pozytywny 
skutek. 
Przewodniczący zaproponował aby wprowadzić punkt 7, w którym zostanie omówiony  
i przegłosowany skład komisji. Punkty następne uzyskają numerację kolejną. 
Radny J. Siwak zgłosił, że radni nie otrzymali materiałów na sesję.  
Materiały zostały wysłane drogą e-mailową. W związku z tym, że radni wyrazili i podpisali 
zgodę na taki sposób przekazywania materiałów. 



 
Ad. 1  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad. 
Zarządzone zostało 5 minut przerwy ze względu na wadliwe działanie systemu do głosowania. 
Po przerwie ponownie zarządzono sprawdzenie obecności i głosowanie nad porządkiem obrad. 
Porządek obrad przyjęto 14 głosami przy nieobecności radnego P. Kurzyny. 
W puncie 7 powołanie Komisji na rzecz starań utrzymania szkoły ponadpodstawowej. 
 
Ad. 2   
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
Zmiany w projekcie uchwały omówiła Pani Skarbnik. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za'' jako uchwała nr 29/2018 (załącznik nr 3)  
 
Ad. 3   
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej          
w Jastrowiu na 2019 rok.  
Plan pracy był wysłany w celu zapoznania się z nim.  
Przewodniczący poinformował, że plany pracy są ramowe gdyż w ciągu roku ulegają one 
zmianom w miarę potrzeb. 
Uwag nie było. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 30/2018 (załącznik nr 4)  
 
Ad. 4   
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Stałych  Rady Miejskiej             
w Jastrowiu na 2019 rok.  
Plany pracy były wysłane w celu zapoznania się z nim.  
W planie pracy wystąpił błąd pisarski zamiast rok 2019 wpisane było 2018.  
Błąd poprawiono. 
Uwag więcej  nie było. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 31/2018 (załącznik nr 5)  
 
Ad. 5   
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2019 rok.  
Plan pracy był wysłany w celu zapoznania się z nim.  
Przewodniczący również poinformował, że plany pracy są ramowe i w ciągu roku ulegają one 
zmianom. 
W planie pracy wystąpił taki sam błąd pisarski zamiast rok 2019 wpisane było 2018.  
Błąd poprawiono 
Uwag nie było. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  



Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 32/2018 (załącznik nr 3)  
 
Ad.  6 
Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
Projekt uchwały omówił Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Piotr Kozłowski. 
Trwała rozmowa w temacie.  
Po wyjaśnieniu uwag Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 33/2018 (załącznik nr 3) - nieobecny radny 
M. Kruszyński. 
 
Ad.  7.  
Przewodniczący ogłosił przerwę w celu wprowadzenia do porządku obrad punktu 7 - 
powołania komisji. 
Do składu komisji zaproponowano kandydatów; 
-  Piotr Kurzyna - który wyraził zgodę na bycie członkiem komisji 
- Monikę Król - nie wyraziła zgody ale zaproponowała współpracę z komisją w miarę 
możliwości i zaproponowała kandydaturę; 
-  Cezarego Wyszyńskiego, który wyraził zgodę. 
-  Łukasza Cyruka - wyraził zgodę  
Radni przegłosowali skład komisji 14 głosami - nieobecny radny M. Kruszyński. 
 
Ad. 8 
Interpelacje i zapytania  
Nie było. 
 
Ad.9  
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
Burmistrz Piotr Wojtiuk podziękował za długoletnią pracę odchodzącemu na emeryturę swojemu 
zastępcy Jerzemu Klimczakowi. 
Poinformował, że Pani dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu Agnieszka Głyżewska - Klofik 
zostanie jego następcą. 
Następnie odczytał pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 
usunięcia z pasa drogowego Miecza Grunwaldzkiego. Wyraził swoją opinię w temacie.              
Burmistrz wspomniał o sprawach powiatowych gdyż Jastrowie jest częścią powiatu 
Złotowskiego apelując do obecnych na dzisiejszej sesji  Radnych Powiatowych by zadbali 
o interesy Jastrowia. Złożył życzenia Noworoczne. 
Radny Powiatu Złotowskiego Tomasz Wojtiuk częściowo zrelacjonował ostatnią sesję Rady 
Powiatu   Złotowskiego. Poinformował o interwencjach jakie podjął  w sprawach Gminy 
Jastrowie.  
Radny Łukasz Cyruk zapytał o bilans roczny spółki ZECiUK jej prezesa Grzegorza Białasa, 
który odpowiedział, że w miesiącu marcu będzie wszystko wiadomo. Aktualnie nie jest w stanie 



podać konkretnej odpowiedzi. 
Radny Janusz Siwak zapytał o informacje rozwieszone w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej   
w sprawie utraty ciepła. Prezes przypomniał o podwyżkach gazu i o staraniach jakie są 
przedsięwzięte w tym aspekcie przez spółkę. Dodał, że spółka nie jest odpowiedzialna za 
podwyżki gazu na giełdzie.  
Radna Elżbieta Magda zapytała o wywóz nieczystości przez spółkę ZECiUK.  
Przez następne 3 miesiące nieczystości będą wywożoną przez spółkę.  
W temacie podwyżek i wywozu nieczystości wypowiedział się również Burmistrz. 
Radny Łukasz Cyruk zapytał od kiedy będzie działał PSZOK.  
Burmistrz poinformował, że powinien działać za około 3 miesiące.  
Więcej pytań nie było. 
Przewodniczący K. Bzowski złożył obecnym życzenia Noworoczne. 
Stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany . Zamknął posiedzenie IV sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokołowała                                                          
Beata Szymańska                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 


