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

27 lutego 2018 roku w godzinach od 1600 do 2000. 
 
W sesji uczestniczyło 15 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 
- Sekretarz GiM – Renata Szewczyk 
- 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 Krzysztofa Bzowskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Beatę 
Szymańską. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 
1. Porządek obrad XL 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.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 r. 
5.  Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w 2017 r. 
6.  Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu za 
2017r.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnych do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach  
podstawowych dla których organem prowadzonym jest Gmina i Miasto Jastrowie.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzonym jest Gmina i Miasto 
Jastrowie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich  
potwierdzenia. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, 
którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2018”. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie 
podatków lokalnych 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w 



roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie 
14. Interpelacje i zapytania  
15. Sprawy  bieżące i wolne wnioski                                                  
 
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad. 
 
Burmistrz wystąpi z wnioskiem o wniesie do porządku obrad 2 uchwał : 
1. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu na lata 2018 - 2021”.   
2. Zmiany w budżecie na 2018r. 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem uchwał do porządku obrad 
Za -15 
Wstrzymało się  - 0 
Przeciw  - 0 
Uchwały  wprowadzono jako pkt 14 i 15. Punkty następne uzyskają  numery kolejne czyli 16 
i 17 
Ad. 1  
Do protokołów  z sesji nr  XXXVIII  i XXXIX  wyło żonych do wglądu,  
nie wniesiono uwag.  
Głosowanie nad przyjęciem protokołów. 
Za -15 
Wstrzymało się - 0 
Przeciw - 0 
 
Ad. 2  
Informacja Burmistrza o pracy mi ędzy sesjami ( zał. Nr 2) 
W okresie od 28.12.2017 do 27.02.2018 roku Burmistrz  Gminy i Miasta Jastrowie podpisał 
27 zarządzeń  od numeru 116/ 2017 do Nr. 25/2018, a w czasie urlopu Burmistrza Gminy i 
Miasta Jastrowie, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie podpisał 2 zarządzenia Nr 
26 i Nr 27.  
Burmistrz  Gminy i Miasta Jastrowie Uczestniczył w spotkaniach :  
1. Dnia 02.02.2018r. w Pile – Posiedzenie zarządu Związku Międzygminnego ,, Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile.  
2. Dnia 03.02.2018r. – uczestnictwo w zebraniu  Koła PZW w Jastrowiu. 
3. Dnia 08.02.2018r. spotkanie z Komendantem 21 CPL w Nadarzycach w sprawie 
ufundowania  sztandaru dla jednostki.  
4. Dnia 09.02.2018r. w Złotowie – Narada podsumowująca działalność KPPSP w Złotowie w 
2017 roku.  
5. Dnia 27.02.2018r. Szczecinek – uczestnictwo w spotkaniu z Prezesem Zarządu Pomorskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającym Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
 
Radna Izabela Iwańska zapytała Burmistrza co może powiedzieć na temat inwestycji na ulicy 
Jedności Robotniczej, Leśnej, Mickiewicza. 
Burmistrz omówił przetargi, które się odbyły: 
- Świetlica OSP w Sypniewie – na budowę przeznaczono 400 000 zł. – 395 392 zł. w wyniku 
postępowania przetargowego wygrała firma Petrotech. 



- Separator – przeznaczono 100 000 zł. – za około 90 000 zł. wygrała firma z Błękwitu /k 
Złotowa.  
Jeżeli chodzi o remont ulic to wszystkie kwoty zaplanowane na ten cel w budżecie na 2018 
rok oscylują powyżej. Żeby podpisać umowy należy zabezpieczyć środki finansowe, stąd 
konieczność zmian w budżecie. 
Ulica Leśna –zaplanowano środki - 300 000 zł., były 3 oferty, najwyższa 495 000 zł., a 
najniższa 418 135,18 zł. 
Ulica Jedności Robotniczej  zaplanowano 350 000 zł. – było 6 ofert, najniższa 456 353 zł., a 
najwyższa 518 589 zł. Ponad 150 000 zł więcej niż zaplanowano 
Ulica Mickiewicza zaplanowano 800 000 zł. były 4 oferty - najwyższa 1 177 823,81 zł., a 
najniższa 925 848,95 zł. Więcej 120 000 zł od kwoty zaplanowanej.  
Ulica Roosevelta zaplanowano 200 000 zł. w tym przypadku było 5 ofert od 194 759,15 do 
143 927,52 i umowa zostanie podpisana. 
Okazuje się, że nastał rynek oferenta, a nie oferującego. 
 
Ad. 3 
Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami ( zał. Nr 3 )  
 
W okresie od 28.12.2017roku do 27.02.2018 Przewodniczący Rady Miejskiej w Jastrowiu 
uczestniczył w : 

• Dnia 08.01.2018 dyżur UGiM Jastrowie  
• Dnia 15.01.2018 dyżur UGiM Jastrowie 
• Dnia 22.01.2018 dyżur UGiM Jastrowie 
• Dnia 29.01.2018 dyżur UGiM Jastrowie 
• Dnia 05.02. 2018 dyżur UGiM Jastrowie 
• Dnia 19.02.2018 dyżur UGiM Jastrowie 
• Dnia 26.02.2018 dyżur UGiM Jastrowie 

 
Brał udział również w ; 

• Obchody rocznicy 2 lutego, 
• Spotkania na komisjach stałych 
• Sesja nadzwyczajna  

 
Ad. 4 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017r. Przedstawiła wiceprzewodnicząca 
komisji Izabela Iwańska. (załącznik nr 4) 
Pytań nie było 
Za przyjęciem sprawozdania – 15 osób  
Przeciw - 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w 2017r.(zał. 5a,5b, 5c)  
 
Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, oraz Integracji Europejskiej 
przedstawił przewodniczący komisji Krzysztof Bzowski. 
Głosowanie 
Za przyj ęciem sprawozdania – 15 osób  
Przeciw - 0 
Wstrzymało się - 0 
Sprawozdanie zostało przyjęte  



 
 
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki 
Gminnej przedstawił przewodniczący komisji Adam Dzbuk.  
Burmistrz zapytał o pismo  w sprawie przyznania mieszkania, które przyznane było parę lat 
wstecz. Przewodniczący odpowiedział, że było jakieś pismo w sprawie tego mieszkania.  
 
Więcej pytań nie było 
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kurzyna zaproponował aby przyjąć sprawozdanie , ale 
zobowiązał przewodniczącego A. Dzbuka do zweryfikowania zapisu. 
Głosowanie 
Za przyj ęciem sprawozdania – 15 osób  
Przeciw - 0 
Wstrzymało się - 0 
Sprawozdanie zostało przyjęte  
 
Sprawozdanie Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, i Spraw Socjalnych przedstawił 
przewodniczący komisji Bogdan Osiński. 
Pytań nie było.  
 
Głosowanie 
Za przyj ęciem sprawozdania – 15 osób  
Przeciw - 0 
Wstrzymało się - 0 
Sprawozdanie zostało przyjęte  
 
Ad.6 
Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu za 
2017r. przedstawił kierownik MGOPS Jarosław Janusiak. 
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z 
Ustawy o pomocy społecznej, wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie  
dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy o 
systemie oświaty, Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci , Ustawy o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin” Za życiem”, oraz działa w oparciu o  inne obowiązujące ustawy. W 
roku 2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gospodarował budżetem w 
wysokości 20 668 830 zł,  w tym środki własne gminy 2 979 075  zł , co stanowi 14,41 %  
ogólnej kwoty budżetu. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać. 
Współpracuje w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i 
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w 
wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w 
warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest 
zapobieganie drastycznym życiowym sytuacjom poprzez podejmowanie działań 
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do 
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, co umożliwia prowadzona praca socjalna 
oraz wywiady środowiskowe. Odzwierciedla się to między innymi w takich działaniach 



Ośrodka jak : wypłata zasiłków stałych i okresowych, wypłata zasiłków celowych i celowych 
specjalnych, pomoc państwa w zakresie dożywiania, świadczenia rodzinne, świadczenia 
alimentacyjne, usługi opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Zespół Mieszkań Chronionych, 
piecza zastępcza. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, świadczenia wychowawcze, 
pozyskiwanie środków unijnych. 
 
Pytań nie było 
Głosowanie 
Za przyj ęciem sprawozdania – 15 osób  
Przeciw - 0 
Wstrzymało się - 0 
Sprawozdanie zostało przyjęte (zał. nr 6 ) 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Renata Szewczyk.  
W dniu 5 lutego 2018r. Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę w sprawie 
wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi 
wyborcze.  Projekt uchwały skonsultowano z Komisarzem Wyborczym w Pile. Kryterium 
stosowanym przy podziale gminy na okręgi wyborcze jest norma przedstawicielstwa, 
wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców gminy ujętych w stałym rejestrze wyborców na 
koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi 
wyborcze przez ustaloną liczbę radnych. W przypadku gminy i miasta Jastrowie norma ta 
wynosi – 756,47 (liczba mieszkańców na koniec IV kwartału 2017r. -11.347; liczba 
wybieranych radnych – 15).  
Radny R. Król zapytał skąd bierze się taki podział wymieniając niektóre numery budynków  
na poszczególnych ulicach. Sekretarz odpowiedziała, że w podziale wspiera się systemem, 
który dzieli okręgi zachowując odpowiednie proporcje.  
Głosowanie  
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 467/2018 (zał. nr 7 ) 
  
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnych do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach  
podstawowych dla których organem prowadzonym jest Gmina i Miasto Jastrowie.  
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Jerzy Klimczak. 
 
Zmiana ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. wprowadziła nowe zasady przyjęć 
dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego. Od roku szkolnego 2018/2019 do przedszkoli 
przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy, przy czym w przypadku 
większej liczby kandydatów niż liczba miejsc na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową 
wartość:  

1) wielodzietność rodziny kandydata,  



2) niepełnosprawność kandydata,  
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i 
pozwalają na zaspokojenie potrzeb rodziców w zakresie opieki, wychowania przedszkolnego 
oraz mają za zadanie zaspokoić lokalne potrzeby społeczne. 
Pytań nie było. 
Głosowanie  
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 468/2018 (zał. nr 8 ) 
 
Radny R. Król wrócił do poprzedniej uchwały pytając o miejscowość Płytnica konkretnie 
budynek kolejowy, bo w okręgach wyborczych nie ma tych mieszkańców.  
Burmistrz odpowiedział, że sprawa nie jest uregulowana okazało się, że część ludzi należy do 
gminy Szydłowo, a jeden budynek jak się okazało do Jastrowia. Mieszkańcy od wielu lat 
głosują w gminie Szydłowo. 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzonym jest Gmina i 
Miasto Jastrowie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich  potwierdzenia.  
Projekt uchwały omówił z-ca Burmistrza Jerzy Klimczak 
 
Zgodnie z prawem oświatowym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono 
obwód, przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców, zamieszkałe w tym obwodzie.                        
Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła 
nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę 
kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej 
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteriom tym 
organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do 
ich potwierdzenia.  
Pytań nie było 
Głosowanie  
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 469/2018 (zał. nr 9 ) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, 
którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w 



szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i 
Miasto Jastrowie.  
 
Projekt uchwały omówił z-ca Burmistrza. W projekcie uchwały określono zasady stosowania 
obniżki pensum dla dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych funkcjonujących w 
szkołach oraz zasady obliczania godzin ponadwymiarowych przy łącznym pensum 
nauczyciela. Przykłady wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla 
nauczycieli, w oparciu o które określa się godziny ponadwymiarowe: 

• nauczyciel realizuje 17 godzin zajęć świetlicy według 26 godzinnego pensum                       
i 7 godzin dydaktycznych według 18 godzinnego pensum tj. 17/26 + 7/18=1,04; 
tygodniowy obowiązkowy wymiar (pensum) wynosi, obliczamy dzieląc liczbę 
realizowanych przez nauczyciela godzin tj. 24 godzin przez 1,04                                    
w wyniku otrzymujemy 23,07 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin tj. 23 godziny, 
w omówionym przypadku nauczyciel realizuje 1 godzinę ponadwymiarową. 

• nauczyciel realizuje 15 godzin w bibliotece według 30 godzinnego pensum, 6 godzin 
dydaktycznych według 18 godzinnego pensum i 6 godzin zajęć świetlicy według                   
26 godzinnego pensum tj. 15/30+6/18+6/26=1,06; tygodniowy obowiązkowy wymiar 
(pensum) wynosi, obliczamy dzieląc liczbę realizowanych przez nauczyciela godzin                
tj. 27 podzielonych przez 1,06 w wyniku otrzymujemy 25,47 godziny, zaokrąglając           
do pełnych godzin tj. 25 godziny, w omówionym przypadku nauczyciel realizuje                   
2 godziny ponadwymiarowe. 

W projekcie uchwały została również określona górna granica tygodniowego wymiaru godzin 
dla nauczycieli: pedagog szkolny, logopeda, psycholog, doradca zawodowy i nauczyciel 
wspomagający. 
 
Pytań nie było 
Głosowanie  
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 470/2018 (zał. nr 10) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2018”.   
Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu Piotr Kozłowski.  
 
Obowiązek, z zakresu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania 
określa się, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca programem opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z ustawą 
wystąpiono z projektem programu  o zaopiniowanie przez właściwego powiatowego lekarza 
weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, działającym na obszarze gminy dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, 
działających na obszarze gminy. 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
stanowi wykonanie delegacji ustawowej, której zakres został szczegółowo określony w 
katalogu o ochronie zwierząt. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że rada gminy nie może 
dowolnie rozszerzyć programu o inne elementy niż określone w katalogu. Jedynym 



elementem fakultatywnym jest możliwość umieszczenia w programie planu znakowania 
zwierząt w gminie.  
W wyniku sporu z właścicielem schroniska w Pile zwierzęta są przewożone do Węgrowa, 
które jest bardziej komfortowe i tańsze. Koszty przewozu zwierząt do Węgrowa niweluje 
koszt utrzymania dziennego w stosunku do Piły. Nawiązano dyskusję w temacie opieki nad 
psami i ich czipowaniu. 
Pytań nie było. 
 
Głosowanie  
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 471/2018 (zał. nr 11 ) 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie 
podatków lokalnych. 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Teresa Czyżewska 
Regulacje prawne zawarte w przepisach ustaw podatkowych o podatkach i opłatach lokalnych 
nakładają na rady gmin obowiązek określenia w drodze uchwał wzorów formularzy, w 
których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do 
wymiaru i poboru wymienionych podatków lokalnych. 
Zmiany nazwy ulicy w Jastrowiu dotychczasowa ulica Żymierskiego uzyskała nową nazwę 
„ulica Gdańska” wobec czego nastąpiła zmiana adresu organu na który składane są przez 
podatników formularze podatkowe. W związku  z powyższym niezbędne stało się 
uwzględnienie zmiany adresu organu podatkowego we wzorach formularzy podatkowych w 
zakresie podatków lokalnych obowiązujących na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
W okresie 3 miesięcy, będzie możliwe wykorzystywanie  formularzy podatkowych, 
dotychczas obowiązujących.  
Pytań nie było. 
 
Głosowanie  
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 472/2018 (zał. nr 12  ) 
 
Ad. 13  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Jastrowie.  
Projekt uchwały omówił z-ca Burmistrza Jerzy Klimczak.  
 
Rada gminy i miasta określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 



kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie w 
publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć. Przedszkole, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i 
opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 
Pytań nie było 
 
Głosowanie  
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 473/2018 (zał. nr 13 ) 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Energetyki Cieplnej i 
Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu na lata 2018 - 2021”. 
 
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu 
Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych został omówiony na posiedzeniu komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej. Zmiana 
ustawy prawo wodne zobligowała do stworzenia nowego planu w ciągu 180 dni od wejścia 
ustawy tj. od 12.12.2017r. Plan będzie ramowym dokumentem, poza ramy którego nie 
możemy wykroczyć. Wszelkie zmiany, w modernizacji, zmiany taryfy wodnej, muszą być 
uwzględnione w planie, i zatwierdzane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, a nie jak dotychczas zatwierdzane było przez Radę Miejską. Zmiany te spowodują 
wydłużony czas realizacji inwestycji 
Radny K. Nagórski zapytał o przepustowość rur, które mają odprowadzać ścieki bo wydaje 
mu się że wielkość zaplanowana jest zbyt mała. 
Prezes G. Białas odpowiedział, że przepustowość  została wyliczona na podstawie ilości 
mieszkańców. Zostały zastosowane odpowiednie tłocznie ścieków, które zapewnią 
prawidłową przepustowość ścieków.  
Pytań nie było 
 
Głosowanie  
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 474/2018 (zał. nr 14 ) 
 
Ad.15  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018. 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik.  
 
Wydatki majątkowe zwiększa się: 

- o kwotę 120.000,00 zł       -  budowa ul. Jedności Robotniczej od ul. Jodłowej  
                                                        do ul. Krótkiej w Jastrowiu 
- o kwotę 130.000,00 zł       -  budowa ul. Leśnej w Jastrowiu    
- o kwotę 150.000,00 zł       -  budowa ul. Mickiewicza w Jastrowiu   



Wydatki majątkowe zmniejsza się o zakup i objęcie akcji, wniesienie  wkładów do spółki 
prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu o kwotę  400.000,00 zł 
 
 
Przewodniczący zapytał dlaczego kosztorysy remontów dróg zostały zaniżone. Burmistrz 
odpowiedział, że było to zamierzone ze względu na oferentów. Niższe zaproponowane koszty 
podane zostały z premedytacją, ze względu na politykę cen. Nie wiadomo jakie oferty byłyby 
gdyby w kosztorysach były wyższe. 
Radny R. Król stwierdził, że taką sytuację można było przewidzieć. Burmistrz odpowiedział, 
że sytuacja się nie zmieni , nie będą brane kredyty na uzupełnienie kosztów inwestycji. W 
marcu jak wprowadzone zostaną wolne środki to będą dodatkowe inwestycje. 
Radny K. Nagórski popiera wystąpienie Przewodniczącego, w kwestii kumulacji inwestycji i 
dzielenia remontów dróg na odcinki. Burmistrz odpowiedział, że drogi są remontowane 
etapami po to żeby usatysfakcjonować użytkowników częściej używanych  odcinków, które 
remontowane są w pierwszej kolejności. 
Głosowanie  
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 475/2018 (zał. nr 15 ) 
 
 
Ad. 16 
 
Interpelacje i zapytania  
 
Radny A. Dzbuk złożył ustną interpelację o to, żeby przygotować materiały na następną sesję 
dotyczące dotacji na wymianę  pieców węglowych na piece gazowe. 
Burmistrz odpowiedział, że nie można przeznaczyć więcej pieniędzy niż pozwala na to 
Fundusz Ochrony Środowiska. Na ten rok jest 10 000zł. dopowiedział Piotr Kozłowski. 
Dofinansowane z tego jest usuwanie azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków, część jest 
przeznaczona na utrzymanie zieleni. Dysponujemy pieniędzmi pochodzącymi z tytułu opłat i 
kar. W naszym regionie nie ma przemysłu, który generowałby wysokie opłaty, żeby była 
realna pomoc muszą być realne pieniądze. Burmistrz dodał, że uchwała musiałaby być tak 
skonstruowana by zapewnić mieszkańcom kilka alternatyw. Nie wszędzie jest gaz ziemny.  
Środki którymi dysponuje gmina wystarczyły by na trzy wnioski w roku biorąc pod uwagę 
najtańsze piece gazowe. 
 
Ad. 17 
Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
Radna Izabela Iwańska zapytała jaki jest termin składania wniosków na dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Kierownik P. Kozłowski odpowiedział, że do końca czerwca jest termin. Wszelkie warunki  
uwzględnione są przez uchwałę Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. 
Radny B. Osiński zapytał kto i w jaki sposób będzie sprawdzał kto i czym jest palone w 
piecach mieszkańców zgodnie z ustawą antysmogową.  
Rozwinięto rozmowę w temacie. 
Radny Ł. Cyruk zaprosił radnych na  akcję charytatywną w najbliższą sobotę tj.03.03.2018 
zorganizowaną na rehabilitację mieszkanki Jastrowia. 



Prezes G. Białas nawiązał do nieprzyjemnej woni wydobywającej się z kanalizacji. Prosił o 
cierpliwość gdyż trwają rozmowy z firmą i podwykonawcami na temat zniwelowania 
problemu. Zwrócił uwagę by problemy z kanalizacją zgłaszać na bieżąco.  
Przewodniczący poinformował radnych  o złożeniu do Radcy Prawnego pisma w sprawie 
zmian w Statucie Gminy i Miasta Jastrowie.  
Nawiązała się rozmowa na temat wprowadzanych ustaw dotyczących temacie.  
 
Przewodniczący poinformował radnych o tym, że nie będą udostępniane nagrania rejestrujące 
posiedzenia komisji i sesji.  Nagrania służą do napisania  protokołu przez protokolanta , nie są 
archiwizowane. 
Więcej pytań nie było  
Stwierdził, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. 
Podziękował zebranym za udział. 
Obrady uznał za zakończone, w związku z czym zamknął  XL sesję zwyczajną Rady 
Miejskiej.  
 
 
Protokołowała 
Beata Szymańska                                 


