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

dnia 24 kwietnia 2018 roku w godzinach od 1600 do 1920. 
 
W sesji uczestniczyło 13 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 Jastrowie- Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Oskar Dąbrowski 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu- Marek Wojtczak 
-  prasa.  
- zgromadzonych gości. 
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 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 XLII sesji Rady Miejskiej 

a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

      c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu o działaniach podejmowanych 
w okresie między sesjami 
4. Zapoznanie się ze wskaźnikami działalności Straży Miejskiej, Policji, OSP za ubiegły rok 
5. Stan chodników i dróg na terenie gminy i miasta Jastrowie po okresie zimowym – 
informacja Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki 
Gminnej 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 452/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego 
pn. „W Dolinie Płytnicy”. 
9. Podjęcie  uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego 
pn. „W Dolinie Samborki”. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2018-2028. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
13. Interpelacje i zapytania 
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
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Burmistrz wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał w 
sprawie: 
1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 
2. w sprawie zaciągnięcia w roku 2018 kredytu długoterminowego 
3. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
Przewodniczący proponuje wniesienie do porządku obrad  1 uchwałę 
 
1. w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 
o przedstawiciela Klubu Radnych Jastrowie 2014. ( zał. nr 18) 
 

Głosowanie nad uchwałami wniesionymi przez Burmistrza  
Ad 1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 
za wprowadzeniem uchwały - 13(nieobecni radni; Kruszyński i Osiński) 
wstrzymał się  -0 
przeciw – 0  
Ad 2.) w sprawie zaciągnięcia w roku 2018 kredytu długoterminowego 
za wprowadzeniem uchwały - 13(nieobecni radni; Kruszyński i Osiński) 
wstrzymał się  -0 
przeciw – 0  
Ad 3.) w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
za wprowadzeniem uchwały - 13(nieobecni radni; Kruszyński i Osiński) 
wstrzymał się  -0 
przeciw – 0  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekty uchwał będą wprowadzone jako pkt. 12, 13 i  
14. 
 
Głosowanie nad uchwałą wniesioną  przez Przewodniczącego. 
za wprowadzeniem uchwały - 3 
wstrzymał się  - 7 
przeciw – 3  
(nieobecni radni; Kruszyński i Osiński) 
Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 
 
Ad. 1c 
Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono żadnych uwag.  
Głosowanie: 
Za                   - 13 (nieobecni radni; Kruszyński i Osiński) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informacj ę o swojej pracy między sesjami (zał nr 2)  
W okresie od 28.03.2018 do 24.04.2018r. Burmistrz podpisał 8 zarządzeń od nr 34 do 41. 
Uczestniczył w spotkaniach :  
1. W dniu 11.04.2018 w Pile RDLP – spotkanie w sprawie organizacji miejsca postoju przy 
rzece Piławie i organizacji  ruchu turystycznego na rzece. 
2. W dniu 11.04.2018 w UGiM Jastrowie – zebranie sprawozdawczo -  wyborcze Koła 
PZERiI  
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3. W dniu 12.04.2018 w UGiM Jastrowie – spotkanie z sołtysami gminy Jastrowie 
przedstawicielami Kół Łowieckich PGL Lasów Państwowych oraz przedstawicielami 
samorządu w sprawie zmiany ustawy – Prawo Łowieckie. 
4. W dniu 13.04.2018  z Okazji Dnia  Pamięci Ofiar katyńskich władze samorządowe wraz z 
przedstawicielem Rodzi Katyńskich złożenie kwiatów na Cmentarzu Komunalnym w 
Jastrowiu. 
5. W dniu 16.04.2018 w Złotowie – Powiatowa Rada Rynku Pracy  
6.W dniu 19.04.2018   wizyta Pana Andreas Steinemanna i Pana Wojciecha Ciska z 
partnerskiej Gminy Steinfeld – Niemcy. 
7. W dniu 19.04.2018  Walne zgromadzenie Udziałowców Sp. ZECiUK  
8. W dniu 21.04.2018 zakończenie diecezjalnej Ligii Ministrantów Diecezji Koszalińsko 
Kołobrzeskiej z udziałem Biskupa K. Zadarko.  
9. W dniu 23.04.2018 spotkanie z Komendantem PSP Złotów dotyczące dotacji na samochód 
dla OSP Sypniewo  
10. W dniu 23.04.2018 Spotkanie ze Starostą Złotowskim oraz Dyrektorem PZD w Złotowie 
w sprawie wspólnych inwestycji na drogach powiatowych w Gminie Jastrowie.  
11. W dniu 24.04.2018 Nadarzyce – 21 CPL spotkanie robocze dotyczące ćwiczeń NATO 
TIGER MEET -18.  
Burmistrz omówił przebieg poszczególnych spotkań. 
Następie Przewodniczący Piotr Kurzyna Odczytał list od autora tomiku ,,Fraszki bez flaszki” 
Romana Koeniga (zał nr 3) 
 
Ad. 3  
Pan Przewodniczący przedstawił informację  o swojej pracy między sesjami (zał nr 3).  

1. 9 kwietnia, dyżur   
2. 12-13  kwietnia, szkolenie WOKiS dla Przewodniczących Rad 
3. 16 kwietnia , dyżur w urzędzie 
4. 19 kwietnia, wizyta gości z Steinfeld ,wraz z burmistrzem  rozmowa o współpracy 

gospodarczej  
5. 23 kwietnia, dyżur w urzędzie 

Radny R. Król zapytał o Statut GiM Jastrowie, który miał ulec zmianie, czy są jakieś 
opracowania.  
Przewodniczący rady poinformował o rozmowie z prof. Kopczykiem z WOKIS-u z której 
wynika że WOKIS pracuje nad opracowaniem wzoru, szablonu statutu, nad którym będzie 
można pracować ze wszystkimi nowymi zmianami w przepisach. Byłoby to dużym 
ułatwieniem w opracowaniu modelu odpowiedniego dla gminy.  
O godz. 1640 wyszła Radna A. Kwilińska. 
 
Ad. 4  
Zapoznanie się ze wskaźnikami działalności Straży Miejskiej, Policji, OSP za ubiegły 
rok  (zał nr 4,5, 6,).  
Radny R. Król  zapytał o problem narkotyków w gminie.  
Komendant Marek Wojtczak odpowiedział, że w zeszłym roku było 14 postępowań, nie 
mamy dużego wzrostu   – w roku 2016 było 11 postępowań. Nie dotyczyły one mieszkańców 
Jastrowia. Osoby te zostały pociągnięte do odpowiedzialności karnej.  
Sprawozdania były omówione na posiedzeniach branżowych.  Były pozytywnie przyjęte i 
przegłosowane. 
Pytań nie było. 
 
Głosowanie: 
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Za                   - 13 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad. 5 
 
Stan chodników i dróg na terenie gminy i miasta Jastrowie po okresie zimowym – 
informacja Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i 
Gospodarki Gminnej. 
Temat omówił Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Porządku 
Publicznego i Gospodarki Gminnej twierdząc, że na terenie miasta nie ma większego 
problemu, natomiast drogi gminne są w dużo gorszym stanie. Wspomniał o rozmowie i 
obietnicach Burmistrza na ostatnim posiedzeniu Komisji ROŚPPiGG w dniu 23.04.2018r. 
Burmistrz omówił problemy na drogach do Wądołka oraz dojazdów do poszczególnych 
gospodarstw. Rozmawiano na temat dróg, ich stanu oraz kartografii. Do dyskusji dołączyli 
przybyli goście – rolnicy zadeklarowali pomoc sprzętową przy remoncie,  materiał zapewni 
gmina. Burmistrz wspomniał o rowach melioracyjnych, które w większości zostały zaorane 
albo zarosły. Rolnicy wyrazili nadzieję że prace nie zaczną się w okresie żniw. Radna 
Pawłowska przedstawiła zdjęcia drogi na ulicy Kolejowej. Zwróciła się do radnych o 
interwencję w tej sprawie.  
O godz 1735 do 17 45 zarządzono przerwę. 
 
Ad. 6  
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła. 
Projekt uchwały omówiła Pani Sekretarz Renata Szewczyk. 

 W związku z tym, iż Gmina i Miasto Jastrowie z przyczyn organizacyjno-finansowych  
nie realizuje samodzielnie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie  postępowania z osobami  nietrzeźwymi,  
które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób,  
zachodzi konieczność współpracy w tym zakresie z Gminą Piła, która powyższe zadania 
realizuje przy pomocy Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Pile przyjmując także m.in. osoby z terenu gminy i miasta Jastrowie. Ośrodek wystąpił z 
prośbą do Gminy i Miasta Jastrowie o podjęcie stosownej uchwały dot. udzielenia pomocy 
finansowej na realizację przedmiotowego zadania. Kalkulacja kosztów realizacji programów 
profilaktyczno-edukacyjnych podczas gotowości dyżurowej Działu Opieki w OPiRPA w Pile 
na 2018r. wyliczona została na podstawie liczby osób przyjętych z terenu gminy i  miasta 
Jastrowie w 2017r., tj. 100 osób. Stawka dzienna gotowości dyżurowej w 2018r. wynosi 
73,15 zł. 
 

Głosowanie: 
Za                   - 11 (nieobecni radni Król, Kwilińska, Osiński, Kruszyński) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 11głosami) jako uchwała Nr 490 /2018 (zał nr 7) 
 
Ad.7  
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 452/2017 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 
rok. Projekt uchwały omówiła Pani Sekretarz. 
 
W „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 452/2017 
Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2018 rok - wprowadza się następujące zmiany: 
w tabeli Nr 2: 
 -  w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.5 kwotę „25.000,00” zastępuje się kwotą 
„22.800,00”; 
w tabeli Nr 3: 
- w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.1 kwotę „29.000,00” zastępuje się kwotą 
„18.000,00”, 
- w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.2 kwotę „10.000,00” zastępuje się kwotą 
„8.000,00”, 
w tabeli Nr 4: 
-  w rubryce „Zadania do realizacji” w poz. 3 treść zadania otrzymuje brzmienie „Wsparcie 
finansowe realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do osób 
zatrzymanych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile”. 
-  w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.3 kwotę „11.500,00” zastępuje się kwotą 
„26.700,00”; 
 
Głosowanie: 
Za                       -12 (nieobecni Radni Osiński, Kwilińska, Kruszyński) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 1 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 12 głosami) jako uchwała Nr 491/2018 (zał nr 8) 
 
Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku 
ekologicznego pn. „W Dolinie Płytnicy”.  
Projekt uchwały omówił po części Pan Burmistrz  oraz Nadleśniczy Pan Krzysztof Kanecki 
Instytut OZE sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce działając z pełnomocnictwa 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie, ul. 
Roosevelta 8, 64-915 Jastrowie wystąpiło pismem z dnia 06.04.2018r. do Rady Miejskiej                    
w Jastrowiu o uzgodnienie działań związanych z projektami pn. „Budowa zbiornika 
retencyjnego w obszarze Natura 2000 w leśnictwie Ptusza w oddziale 661” zlokalizowanego 
na terenie miasta Jastrowie, powiat złotowski, województwo wielkopolskie oraz „Budowa 
zbiornika retencyjnego w obszarze Natura 2000 w leśnictwie Budy w oddziale 216”, w 
zakresie prac kolidujących z zakazami obowiązującymi na obszarze użytków ekologicznych 
„W Dolinie Samborki” oraz „W Dolinie Płytnicy” dla których organem ustanawiającym 
formę ochrony jest Rada Miejska w Jastrowiu. Z załączonej do wniosku dokumentacji 
wynika, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu bocznego 
zbiornika retencyjnego przy cieku Plitnica poprzez pogłębienie obszaru i rozplantowanie na 
przyległym terenie. Woda do zasilania zbiornika będzie pochodzić z opadów i przesiąków z 
rzeki Plitnica, dlatego nie ma konieczności budowy piętrzenia wody w rzece Plitnica. Obszar 
pogłębienia zaprojektowano tak, by stworzyć wyspę na środku zbiornika. Planowane 
działania mają na celu utrzymanie naturalnej retencji w obszarach nadleśnictwa oraz 
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przywrócenie pierwotnej funkcji obszarom mokradłowym. Jest to działanie prośrodowiskowe, 
które przyczyni się do zachowania walorów przyrodniczych oraz ochrony lokalnej 
bioróżnorodności, zwłaszcza gatunków związanych z obszarami mokradłowymi wśród 
których jest wiele gatunków chronionych. 
Nadleśniczy wyjaśnił iż decyzja  nie przynosi żadnej szkody nie i ma wpływu na sąsiadujące 
tereny. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -13(nieobecni Radni Osiński, Kwilińska, Kruszyński) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 492 /2018 (zał nr 9) 
 
Ad. 9  
 
Podjęcie  uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego pn. 
„W Dolinie Samborki”.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 13 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 493/2018 (zał nr 
10) 
 
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.402,00 zł 
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację  zadań bieżących z zakresu 
administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 5.402,00 zł 
zwiększenia dotacji o kwotę 5.402,83 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.04.2018  o zwiększenie  planu dotacji celowej 
o kwotę 5.000,00 zł na sfinansowanie wypłat  zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.03.2018 o zwiększenie planu dotacji celowej  
w dziale o kwotę 402,00 zł na  realizację zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny  
 
Pani Skarbnik wyjaśniła na co zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.402,00 zł 
1. Administracja publiczna o kwotę 14.000,00 zł 
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie kwota 4.000,00 zł, 
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych kwota 10.000,00 zł 
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.000,00 zł 
- dofinansowanie poprawy warunków funkcjonowania Komisariatu Policji w Jastrowiu 
3. Oświata i wychowanie o kwotę 31.000,00 zł 
- zakup tablic interaktywnych dla 3 szkół ( Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu, Szkoła 
Podstawowa w Sypniewie i Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy ) 15.000,00 zł 
- przystąpienie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.000,00 zł 
- dostęp do Arkuszy Zbiorczych i opracowanie efektu ekologicznego sprawozdanie dla 
NFOŚiGW 14.000 zł 
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4. Pomoc społeczna o kwotę 5.000,00 zł 
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej 
5. Rodzina o kwotę 402,00 zł 
- realizacja zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł 
- koszty eksploatacji oświetleni ulicznych 
Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.165.000,00 zł 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę – 39.880,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 457/2017. 
Dla zrównoważenia budżetu w 2018r. wprowadza się zmiany: 
1. Przychody zwiększa się z kwoty 8.675.471,00 zł o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 
9.975.471,00 zł 
w tym: 
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się z 
kwoty 5.200.000,00 zł o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł 
2. Rozchody zwiększa się z kwoty 1.139.972,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 
1.189.972,00 zł 
w tym: 
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 50.000,00 zł. 
3. Deficyt budżetu na rok 2018 w kwocie 8.785.499,00 zł, zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. 
Kredyt w kwocie 6.500.000,00 zł planowany jest do spłaty w latach 2019 – 2031. 
Burmistrz omówił Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową i na ten cel 
wprowadzono zmiany w budżecie na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo 
– gaśniczego dla OSP Sypniewo. Zakup także może być dofinansowany dotacją w kwocie 
300 000 zł. i poczynimy starania o dofinansowanie w wysokości 100 000zł. z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Inwestycja ta zamknie problem na 
kolejne 40 lat w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń w OSP Sypniewo. 
Następnym wydatkiem jest dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w 
Złotowie w kwocie 30 000 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej jest przeciwny dofinansowania 
zakupu samochodu  dla powiatu . Radni R. Król i K. Nagórski wypowiedzieli się na temat 
bezpieczeństwa w powiecie, stwierdzili, że gmina również może korzystać z zakupionego 
sprzętu w sytuacji pożarów. Swoje negatywne zdanie wypowiedział radny A. Dzbuk radny Ł. 
Cyruk.  Sprzeciw dotyczył również dofinansowanie karetki pogotowia dla szpitala. 
Zarówno wydatki bieżące jaki majątkowe trzeba czymś sfinansować w tym celu trzeba  
zwiększyć kredyt o 1300 000 zł.  Wiadomo że zwiększy się deficyt na 2018rok, ale jest 
nadzieja że nie trzeba będzie brać aż takiego kredytu. Skutkiem zmian w budżecie jest zmiana 
w  Wieloletniej Prognozie Finansowej. Burmistrz wspomniał o inwestycjach, o istniejących 
projektach remontów ulic i dróg w gminie i mieście.  
Uświadomił radnych o podjęciu oddzielnej uchwały w sprawie dofinasowania zakupu karetki 
pogotowia dla szpitala powiatowego w Złotowie. 
 
Pytań nie było. 
Głosowanie nad zakupem samochodu dla PSP  : 
Za                      -  7   
Przeciw             –  2 
Wstrzymało się – 3  
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Głosowanie nad zakupem 
Za                        -   7 
Przeciw               –   3 
Wstrzymało się   –  2 
Głosowanie nad projektem budżetu  
Za                        -   11 
Przeciw               –   0 
Wstrzymało się   –  1 
 
Uchwała została przyjęta  ( 11 głosami) jako uchwała Nr 494/2018 (zał nr 11) 
 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2018-2028. 
Uchwała została omówiona w punkcie 10 przy omawianiu 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -12 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta ( 12 głosami) jako uchwała Nr 495/2018 (zał nr 12) 
 
Ad. 12 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 
Projekt został omówiony przy omawianiu zmian w budżecie. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -7  
Przeciw             – 3 
Wstrzymało się - 2 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 7 głosami) jako uchwała Nr 496/2018 (zał nr 13) 
 
Ad. 13 
 
w sprawie zaciągnięcia w roku 2018 kredytu długoterminowego. 
Projekt został omówiony przy omawianiu zmian w budżecie. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -12  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta ( 12 głosami) jako uchwała Nr  497/2018 (zał nr14) 
 
Ad. 14 
 
w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - gmina, powiat i samorząd województwa 
przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
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społecznej i demograficznej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
przedstawia do 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca 
sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów 
pomocy społecznej. Ocena wraz rekomendacjami jest podstawą do planowania działalności 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz planowania budżetu na rok następny. 
Zasoby pomocy społecznej Gminy i Miasta Jastrowie, określone w załączniku do niniejszej 
uchwały, obejmują w szczególności dane dotyczące sytuacji demograficznej  i społecznej, 
przedstawiają infrastrukturę wybranych podmiotów realizujących zadania polityki społecznej, 
kadrę pomocy, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy 
społecznej oraz prognozę potrzeb na rok. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie 
uchwały, gdyż przedkładana uchwała stanowi wykonanie obowiązku ustawowego. 
Głosowanie: 
Za                       - 11 
Przeciw              – 0 
Wstrzymało się  -  1 
Uchwała została przyjęta ( 11 głosami) jako uchwała Nr 498/2018 (zał nr 15) 
 
Ad. 15  
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Głosowanie: 
Za                      -  5 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 7 
Uchwała została przyjęta ( 5 głosami) jako uchwała Nr 499/2018 (zał nr 16) 
 
Ad 16.  
 
Interpelacje i zapytania 
Radny Janusz Siwak podziękował za bardzo dobrą współpracę Pani Skarbnik Teresie 
Czyżewskiej,  Księgowej Małgorzacie Blicharz Głowacka, za cierpliwe wyjaśnianie 
zagadnień Paniom z biura rady; Katarzynie Jędrzejczak,  Beacie Szymańskiej, Izabeli 
Iwańskiej oraz Panu Adamowi Dzbuk, Bogdanowi Osińskiemu, Krzysztofowi Bzowskiemu.  
Jako podsumowanie swojej pracy wypowiedział maksymę - Nie każdy jest winien kto mówi 
przepraszam.  
Przewodniczący Podziękował radnemu Januszowi Siwakowi za gest odwagi, bo nie każdego 
jest na to stać. 
 
Ad. 17 
 
Sprawy bieżące i wolne wnioski  
Pani Sekretarz omówiła projekty uchwał, które trzeba będzie podjąć zgodnie z ustawą o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie gminy i miasta Jastrowie miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych ( zał nr 17), w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie(zał nr 18) 
oraz w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy i miasta Jastrowie      
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( zał nr 19). Uchwały podlegają procedowaniu przez sołectwa oraz przez jednostki wojskowe 
na terenie gminy. Uchwały muszą być podjęte do 9.09.2018r.  
Przewodniczący P. Kurzyna przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych przez 
radnych w biurze rady. 
Radny K. Nagórski zarzucił Przewodniczącemu Rady Miejskiej, że tak pokierował 
głosowaniem nad wniesionym przez siebie projekcie uchwały, żeby nie przeszedł 
pozytywnie. Przewodniczący odpowiedział, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a on 
sam nie głosował tylko wszyscy radni Rady Miejskiej i to oni zadecydowali. 
Radny K. Nagórski poinformował, że na posiedzeniu komisji Rolnictwa przegłosowane 
zostało delegowanie go na reprezentanta w komisji rewizyjnej w pracach kontrolnych nad 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r. Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
przekazał, że przegłosowany został wniosek, a nie uchwała. Wniosek może złożyć każdy ale 
zaakceptować musi go Rada Miejska. To nie było delegowanie, tylko wniosek. Delegatem 
komisji rolnictwa jest Przewodniczący komisji.   
O godzinie 1920 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XLII sesji został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Beata Szymańska 


