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         Protokół XLIV/2018 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która                   
                               odbyła się dnia 26 czerwca 2018 roku. 
 
 
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 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- prasa.  
 
Listy obecności sołtysów stanowią załącznik 1a 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 Agnieszkę Kwili ńską na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Beatę 
Szymańską. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej 
     a)  sprawy regulaminowe: 
     b)  stwierdzenie kworum 
     c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2.  Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji 
3.  Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami 
4.  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2017rok 

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wydania opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w 2017r. 

c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w spawie udzielenia Burmistrzowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2017 roku 

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wydania opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 rok 

e) dyskusja 
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z  wykonania budżetu w 2017 roku   
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2017  

5. Informacja o stanie budynków administrowanych przez ZGM w Jastrowiu spółka z o.o. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta 
Jastrowie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
8. Podjęcie uchwały 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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9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody 
przydomowe. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Jastrowiu o przedstawiciela Klubu Radnych 2014 w osobie radnego Krzysztofa Nagórskiego 
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie 
18. Interpelacje i zapytania. 
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
Pan Przewodniczący Kurzyna wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do programu obrad 
projektu uchwały: 
- w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.  
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały z wniosku Przewodniczącego 
P. Kurzyny. 
 
Za                      -15 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 

 
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 18, następne punkty uzyskuję 
numerację kolejną. 
Zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad. 
 
Ad. 1 c 
Do protokołu XLIV sesji   nie wniesiono uwag.  
Głosowanie nad przyjęciem protokołu: 
Za                      -15 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał. nr 2 ) oraz informację  
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji (zał nr 3). 
Następnie przedstawił na slajdach propozycję przebiegu obwodnicy Jastrowia S11. 
Radny R. Król zapytał jakiej wysokości jest dofinansowanie inwestycji budowy 
Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Sypniewie. 
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Burmistrz odpowiedział że kosztorys z początku roku opiewał na 900 00 zł.  w tym 750 000 
na wybudowanie, 100 000 zł na wyposażenie. Stwierdził, że opłacalne byłoby dołożenie 
około 200 000zł. Projekt został trochę uproszczony ale pomimo to trudno znaleźć 
wykonawcę. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, że w poniedziałki odbywał dyżury. 
 
Ad. 4  
Udzielenie Burmistrzowi Gminy  i Miasta Jastrowie absolutorium z wykonania budżetu za 
rok 2017 rok. 
a)  
Pani Skarbnik Czyżewska Teresa przedstawiła sprawozdanie finansowe a następnie w formie 
prezentacji sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za 2017 rok (zał. nr 4).   
Burmistrz uświadomił radnym Rady Miejskiej, że na przestrzeni ośmiu lat wzrosły dochody 
własne o 50 %, a wydatki na inwestycje około 10 - 11%. Jest to dobra tendencja, możliwość 
rozwoju gminy. 
b) 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  uchwałę  Nr SO.0954/27/13/Pi/2018 Składu 
Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o 
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2017 rok 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.(zał nr 5). 
c)  
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Izabela Iwańska  odczytała wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 15 maja 2018r. w sprawie 
absolutorium  dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2017. (zał nr 6) 
d)  
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Izabela Iwańska  odczytała uchwałę Nr 
SO.0955/30/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu z 
dnia 29 maja 2018r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Jastrowiu o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2016 rok (zał nr 7)  
e) 
Przewodniczący Rady Piotr Kurzyna otworzył debatę nad sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2017 rok. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego oraz integracji Europejskiej – Krzysztof Bzowski. W kilku zdaniach 
podsumował wykonanie budżetu w 2017 roku. Zaplanowane inwestycje zostały prawie 
wszystkie wykonane, kredyty były spłacane na bieżąco. Wszystkie zakłady budżetowe mogły 
funkcjonować należycie. Na zakończenie powiedział, że wnioskuje o poparcie wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium i podziękował Pani Skarbnik za 
dyscyplinę budżetową. 
Radny K. Nagórski zapytał  Komisję Rewizyjną jakie dokumenty brała pod uwagę przy 
rozpatrywaniu swojej oceny.  
Pani Skarbnik poinformowała, że dostarczone zostały sprawozdania, łącznie z bilansem z 
wykonania budżetu, zmiany funduszu, bilanse jednostkowe. Dokładnie został omówiony 
bilans wykonania budżetu, który obrazuje całą gminę. Zadania do kontroli wyznaczone przez 
Komisję Rewizyjną były sprawdzane z materiałów źródłowych , sprawdzane były faktury, 
teczki inwestycyjne od początku do końca inwestycji. W trakcie obrad Komisja 
przeanalizowała dokumenty dotyczące kontroli. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej pochwalił współpracę organu uchwałodawczego z organem 
wykonawczym biorąc pod uwagę niskim bo 15% stan zadłużeniem gminy. 
Radny B. Osiński wyraził nadzieję, że wskaźnik inwestycji tak jak w innych gminach  
wzrośnie chociaż do 15% na rozwój i inwestycje w mieście. 
Burmistrz odpowiedział, że wskazane przez niego dochody własne przeznaczone są również 
na subwencje oświatowe, nie tylko na inwestycje w mieście. 
Radny Bzowski wspomniał o kanalizacji Sypniewa i o kosztach jakie gmina będzie musiała 
ponieść na tą inwestycje. 
Radny A. Dzbuk zwrócił uwagę na poprawę  wyglądu centrum miasta, bo praca włodarzy 
oceniana jest po wyglądzie miasta. Zaproponował również zmniejszenie ilości przyznawania 
mieszkań komunalnych. 
Burmistrz odpowiedział, że może rzeczywiście nie ma fajerwerków jeżeli chodzi o wygląd 
miasta. Miasto i gmina musi się rozwijać, a jednym z elementów rozwoju jest pozyskanie 
nowych mieszkańców i zapewnienie im mieszkań. Stwierdził, że nie ma przesady jeżeli 
wybudowany zostanie jeden blok z mieszkaniami komunalnymi na dwie kadencje. Miarą 
rozwoju miasta jest też budownictwo dodał. 
Pan Przewodniczący zamknął dyskusję. 
f)  
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok i zarządził głosowanie. 
Głosowanie: 
Za                    - 15  
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 510/2018 (zał nr 8) 
 
g) 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok i zarządził głosowanie: 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   1 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 511/2018 (zał nr 9) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Kurzyna  pogratulował Burmistrzowi otrzymania 
absolutorium.                                                                                                                                                      
Burmistrz  Piotr Wojtiuk podziękował za współpracę  Pani Skarbnik Teresie Czyżewskiej, 
pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie oraz jednostek organizacyjnych, Wysokiej 
Radzie za udzielenie absolutorium, za wiele wspólnych posiedzeń, komisji i wypracowanych 
wspólnie wniosków.  

Pani Skarbnik podziękowała za gratulacje oraz za pomoc w wykonaniu budżetu 
współpracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 

O godzinie 1720 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1735. 
 
Ad.5.  
Informacja o stanie budynków administrowanych przez ZGM w Jastrowiu spółka z o.o. 
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Pan Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie  było omówione szczegółowo na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Dodał, że decyzja o przekształceniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę z o.o. 
okazała się  dobrą decyzją. Takie  same zdanie ma radny A. Dzbuk.  
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania: 
Za                    - 13  (nieobecny radny R. Król i M. Kruszyński) 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Sprawozdanie zostało przyjęte 13 głosami. 
 
Ad.6.  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie.  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pani Sekretarz R. Szewczyk poinformowała, że projekt uchwały zgodnie z ustawą został 
poddany konsultacjom na zebraniach wiejskich i uzyskał pozytywne opinie, a także z 
jednostki wojskowej znajdującej się na terenie naszej gminy. 
Głosowanie: 
Za                    - 13 (nieobecny radny R. Król i M. Kruszyński) 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 13 głosami) jako uchwała Nr 512/2018 (zał nr 11) 
 
Ad.7.  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Jastrowie 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pani Sekretarz R. Szewczyk poinformowała, że tak jak w poprzednim projekcie uchwały 
procedura była zachowana zgodnie z ustawą. 
Głosowanie: 
Za                    - 13 (nieobecny radny R. Król i M. Kruszyński) 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 13 głosami) jako uchwała Nr 513/2018 (zał nr 12) 
 
Ad.8.  
Podjęcie uchwały w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy i 
miasta Jastrowie.  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pani Sekretarz poinformowała, że tak jak w poprzednim projekcie uchwały procedura była 
zachowana zgodnie z ustawą. 
Głosowanie: 
Za                      - 10 (nieobecny radny R. Król i M. Kruszyński) 
Przeciw             -   2 
Wstrzymał się  -   1 
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Uchwała została przyjęta ( 10 głosami) jako uchwała Nr 514/2018 (zał nr 13) 
O godz. 1755 wrócił radny R. Król . 
 
Ad.9.  
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy i miasta Jastrowie.  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Wniesione zostały poprawki zgodnie z sugestiami na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Głosowanie: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   1 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 13 głosami) jako uchwała Nr 515/2018 (zał nr 14) - nieobecny 
radny M. Kruszyński. 
 
Ad.10. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 516/2018 (zał. nr 15) - nieobecny 
radny M. Kruszyński. 
 
 
 
Ad.11. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody przydomowe. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Przypomniał, że grunt nie jest wykorzystywany zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      -    0 
Przeciw             -  13 
Wstrzymał się  -    1 
Uchwała nie została przyjęta ( 14 głosami przeciw) (zał. nr 16) - nieobecny radny M. 
Kruszyński. 
 
Ad.12. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -   0 
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Przeciw              -   14 
Wstrzymał się   -   0  
Uchwała nie została przyjęta ( 14 głosami przeciw) (zał. nr 17) - nieobecny radny M. 
Kruszyński. 
 
Ad.13. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość.  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 517/2018 (zał. nr 18) - nieobecny 
radny M. Kruszyński. 
 
Ad.14. 
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 518/2018 (zał. nr 19) - nieobecny 
radny M. Kruszyński. 
 
Ad.15. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
 Zmiany w budżecie omówiła Pani Skarbnik T. Czyżewska. 
 Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie na 2018r o kwotę 1.195.280,00 zł do kwoty 48.442.312,26 zł 
z tego:  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 445.160,00 zł do kwoty 46.833.692,26 zł, 
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 750.120,00 zł  
Pani Skarbnik poinformowała pismach od Wojewody w sprawie dotacji celowych 
otrzymywanych z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:  
- z dnia 01.06.2018r o zwiększenie dotacji celowej  o kwotę 124.789,40 zł na sfinansowanie 
wyposażenia oraz środki na bieżącą działalność w 2018r. Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Sypniewie 
- z dnia 01.06.2018r o zwiększenie dotacji celowej  kwotę 5.514,60 zł na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi, w związku z realizacją Programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w 2018r. Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Sypniewie  
- z dnia 22.06.2018r o zwiększenie dotacji celowej  o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” 
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W sprawie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 
- Pismo z dnia 04.06.2018r o zwiększenie  dotacji celowej o kwotę 4.000,00 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i 
bibliotek pedagogicznych zgodnie z ustanowieniem programu „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.06.2018r o zwiększenie  dotacji celowej o 
kwotę 264.976,00 zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
- Pismo z dnia 20.06.2018r o zwiększenie  dotacji celowej o kwotę 42.000,00 zł z 
przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                            120,00 zł 
   w tym: 
 
1. Dochody własne      o kwotę        120,00 zł 
Wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu 
- wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 70,00 zł 
- wpływy z usług  o kwotę 50,00 zł  
  
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                    750.120,00 zł      
   w tym: 
1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminom ustawami     o kwotę           750.000,00 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2018.2 z dnia 01.6.2018r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85203 § 6310  o kwotę 750.000,00 zł 
na sfinansowanie budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
 
2. Dochody własne      o kwotę        120,00 zł 
Wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu wpływy ze sprzedaży makulatury 
           
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           289.550,00 zł 
       w tym: 
1.Oświata i wychowanie     o kwotę  60.270,00 zł 
- dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań w oświacie – 18.270,00 zł 
- zakup „Aktywnej tablicy” do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu, Szkoły Podstawowej 
w Sypniewie, Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy – 42.000,00 zł 
 
2. Pomoc społeczna o kwotę 225.280,00 zł 
Zwiększenia   o kwotę 395.280,00 zł - sfinansowanie wyposażenia oraz środki na bieżącą 
działalność  w 2018r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie kwota 124.789,40 zł 
 
oraz na realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w 2018r. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie kwota 5.514,60 zł 
- realizacja zadań w zakresie dożywiania kwota 264.976,00 zł 
 
Zmniejsza się  dodatki mieszkaniowe o kwotę  170.000,00 zł 
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3. Rodzina o kwotę 4.000,00 zł - pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” 
 Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 64.270,00 zł 
       w tym: 
1. Transport i łączność o kwotę 50.000,00 zł - zakup usług remontowych- dostosowanie 
środków do zakresu realizowanych zadań 
2. Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę  14.270,00 zł- dostosowanie środków do 
zakresu realizowanych zadań 
Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  970.000,00 zł 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 519/2018 (zał. nr 20) 
 
Ad.16. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Jastrowiu o przedstawiciela Klubu Radnych 2014 w osobie radnego Krzysztofa Nagórskiego.  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -  4 
Przeciw              -  9 
Wstrzymał się   -  1 
Uchwała nie została przyjęta ( 9 głosami przeciw) (zał. nr 21) 
 
 
Ad.17.  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     - 13 
Przeciw             -  0 
Wstrzymał się  -  1 
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 520/2018 (zał. nr 22) 
 
Ad.18.  
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej.  
Od czasu rezygnacji radnego  Janusza Siwaka z członka w Komisji Rewizyjnej oraz pełnionej 
w niej funkcji przewodniczącego, komisja funkcjonuje w składzie czteroosobowym, a funkcje 
przewodnią sprawuje wiceprzewodnicząca Izabela Iwańska.  
Radny A. Dzbuk zapytał   czy działania Komisji Rewizyjnej jest zgodne z prawem.  
Radny K. Nagórski zapytał na jakiej podstawie zwoływane są posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej jeżeli w komisji nie ma przewodniczącego, a według regulaminu to leży w jego 
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kompetencji. To samo dotyczy wydawanie upoważnień do kontroli. Statut bardzo ogranicza 
nie ma takiego zapisu że wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego. 
Na prośbę przewodniczącego rady P. Kurzyny wypowiedział się Radca Prawny. 
W zaistniałej sytuacji, trzeba szukać rozwiązania, które wynika z teorii prawa. Na zasadzie 
analogii przypadku podobnego  tu zastosowanie ma art.19 ust.2 ustawy o samorządzie 
gminnym można wyciągnąć wniosek, że pod nieobecność przewodniczącego, to  
wiceprzewodniczący go zastępuje czyli Komisja Rewizyjna może funkcjonować pod 
przewodnictwem wiceprzewodniczącego. 
 
Głosowanie w sprawie wniosku radnego Adama Dzbuka o rezygnacji z powoływania w 
komisji rewizyjnej przewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej do końca VII 
kadencji Rady Miejskiej. 
Za                       -  10 
Przeciw              -  1 
Wstrzymał się   -  3  
Wniosek został przyjęty. 
Uchwała nie została nie została podjęta  (zał. nr 21) 
 
Ad.19. 
 Interpelacje i zapytania. 
 
Radny A. Dzbuk zapytał prezesa G. Białasa czy jest szansa na kredyt, który sfinansowałby 
inwestycje zaplanowane w Brzeźnicy.  
G. Białas odpowiedział, że spółka nie uzyskała środków na sfinansowanie inwestycji, część 
między Samborskiem, a Brzeźnicą będzie sfinansowana z własnych pieniędzy. 
Radny K. Bzowski zapytał jak daleko posunięte są prace nad dokumentami Sypniewa.  
Projekt jest przesunięty na październik, wszystkie dokumenty są podpisane i nic nie wskazuje 
na to żeby termin uległ zmianie.  
Radny K. Nagórski zapytał czy były przeprowadzone uzgodnienia na temat remontu ulicy 
Poznańskiej i Gdańskiej. Stan chodników pogarsza się do granic bezpieczeństwa, a 
słyszeliśmy wcześniej o przebudowie ulicy.  
Burmistrz odpowiedział, że plany są. W tej chwili planowane są prace na odcinku między 
Szwecją, a Byszkami. Rozmów w sprawie 11 nie było, nie wyłoniono jeszcze projektanta. 
Radny R. Król wspomniał o zanieczyszczonych kratkach kanalizacyjnych na ulicy Gdańskiej 
i Poznańskiej. Niektóre studzienki są zupełnie zasypane. Po dyskusji na ten temat Burmistrz 
zapewnił, że kolejne pismo zostanie wysłane do Zarządu Dróg Krajowych w tej sprawie. 
 
Ad.20. 
 Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
 
 Radna I. Iwańska podjęła rozmowę w temacie drogi na Wądołek. Burmistrz odpowiedział, że 
droga będzie robiona ale prosił o cierpliwość.  
Radny K. Nagórski zwrócił się o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Krajowych  o 
naprawę chodników na ulicy Gdańskiej w okolicy apteki.   
Burmistrz poinformował o propozycji częściowego remontu drogi i chodnika przez gminę na 
co Generalna Dyrekcja Dróg nie wyraziła zgody ze względu na plany remontu całościowego. 
Radna A. Kazberuk zapytała o poprawę stanu czystości miasta bo jest brudno. Nie ma ludzi 
do pracy i nie ma większych środków finansowych, które umożliwiłyby zatrudnienie firmy 
sprzątającej odpowiedział Burmistrz. Do dyskusji włączył się Prezes spółki ZECiUK 
twierdząc, że nie ma złotego środka na utrzymanie czystości bez nakładów finansowych.  
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Radny J. Siwak pokazał fotografię bramy wjazdowej na stadion w Jastrowiu ukazującą jej 
fatalny stan. Zwrócił się z apelem o jej naprawę. Za stan techniczny wyposażenia odpowiada 
administrator stadionu Klub Sportowy Polonia odpowiedział Burmistrz.  
Radny R. Król zapytał o nielegalne składowisko odpadów toksycznych i odnośnie PSZOK-
ów.  
W sprawie nielegalnego składowiska śmieci będzie wydana decyzja administracyjna 
nakazująca usunięcie śmieci przez właściciela nieruchomości. Policja prowadzi ustalenia w 
sprawie. Możliwe, że gmina usunie odpady obciążając finansowo właściciela działki. 
Jeżeli chodzi o PSZOK- i to do końca listopada jest termin wykonania i wszystko wskazuje na 
to, że będzie zachowany. 
Radny B. Osiński wspomniał o fatalnym stanie ogrodzenia stadionu twierdząc, że zagraża ono 
bezpieczeństwu w sytuacji niestosownego zachowania. Wspomniał również o dziurach w 
chodnikach i ulicy przy ulicy Wojska Polskiego oraz Alei Wolności.  
Burmistrz odpowiedział, że zostało wystosowane pismo do Wojewódzkiego Zarządu Dróg 
poparte zdjęciami i opisami usterek o przebudowę odcinka drogi od tablicy Jastrowie przy 
byłym tartaku do krzyżówki z ulicami Gdańską i Poznańską. W odpowiedzi poinformowano , 
że nie posiadają środków, a poza tym według ich oceny ta nawierzchnia jest jeszcze w bardzo 
dobrym stanie bo są gorsze.  
Radny K. Nagórski zapytał o audyt finansowy w wersji elektronicznej  - chciałby go 
otrzymać. Pani Skarbnik T. Czyżewska odpowiedziała, że nie posiada audytu w wersji 
elektronicznej . Po skontaktowaniu się z Panią Audytor jest możliwość umówienia spotkania 
radnego z audytorem i wyjaśnienia zagadnień. Przypomniała radnemu że miał się zwrócić 
pisemnie z wytypowanymi przez niego zagadnieniami, które wyjaśni Pani Audytor.  
Więcej pytań nie było.  
 
O godzinie 1920 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XLIV sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Beata Szymańska 


