
 
 

Protokół nr  XLV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 16 lipca 2018 roku w godzinach od 1530 do 1725 

 
 
Na podstawie § 7  ust. 1  Regulaminu Rady Miejskiej w Jastrowiu Przewodniczący 

Rady P. Kurzyna otworzył  XLV sesję nadzwyczajną  Rady Miejskiej w Jastrowiu, VII 
kadencji. 
 Zgodnie z § 14 pkt  2 stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność sesji. W 
obradach uczestniczyło 14 radnych ( nieobecny radny Łukasz Cyruk) .        
     Powitał Radnych, Burmistrza, Panią Skarbnik, oraz gości. 
Na sekretarza obrad powołał radnego Janusza Siwaka, a na protokolanta Panią  Beatę 
Szymańską 
 
Porządek sesji przedstawia się następująco: 

 1. Porządek obrad XLV 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 
 
Przewodniczący P. Kurzyna wystąpił z wnioskiem o wniesienie do programu obrad projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
Zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad? 
Burmistrz wyjaśnił konieczność wprowadzenia projektu uchwały, natomiast Prezes spółki 
ZECiUK – G. Białas omówił zmiany dotyczące regulaminu.  
 
Głosowanie nad wprowadzeniem projektu uchwały: 
Kto jest za               - 13  
Kto się wstrzymał   - 0  
Kto jest przeciw      - 1 
Uchwała została wprowadzona 13 głosami jako punkt 3  
Punkty następne przyjmują numerację kolejną czyli 4 i 5 
 
Ad. 2 
Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok  
Zmiany w budżecie omówiła Pani Skarbnik.  
Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 372.888,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na  realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie o kwotę 72.888,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.07.2018r o zwiększenie dotacji celowej  w 
dziale 852, rozdziale  85215 § 2010 o kwotę 5.500,00 zł na sfinansowanie wypłat  
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.07.2018r o zwiększenie dotacji celowej  w 
dziale 855, rozdziale  85504 § 2010 o kwotę 64.701,00 zł  z przeznaczeniem na  realizację 
programu „Dobry start” 



- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 06.07.2018r.przyznanie 
dotacji  w dziale 751, rozdział 75109 § 2010  kwota 2.687,00 zł związanej z obsługą 
urzędnika wyborczego – wypłata wynagrodzenia 
Dochody własne o kwotę 300.000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób 
prawnych 
Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 64.701,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie o kwotę 64.701,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.07.2018r o zmniejszenie dotacji celowej  w 
dziale 855, rozdziale  85501 § 2060 o kwotę 64.701,00 zł   
Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę  499.398,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 
474.398,00 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.07.2018r o zwiększenie dotacji celowej  w 
dziale 600, rozdziale  60016 § 6330  o kwotę 474.398,00 zł na dofinansowanie zadania w 
ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” – Przebudowa  drogi gminnej ul. Słowackiego 
w Jastrowiu kwota 474.398,00 zł 
 Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym OSA 2018 kwota 25.000,00 zł 
Umowa Nr 2018/SubA/DIS/OSA Burmistrz wyjaśnił, że Osa będzie znajdowała się na 
osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej. 
Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  115.585,00 zł w tym: urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa       
- wydatki związane z obsługą urzędnika wyborczego – wypłata wynagrodzenia  
Pomoc społeczna o kwotę  85.500,00 zł 
- dodatki mieszkaniowe 
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27.398,00 zł 
- utrzymanie zieleni o kwotę 11.398,00 zł 
- schroniska dla zwierząt o kwotę 16.000,00 zł 
Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę   13.000,00 zł w tym: bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 zł 
- zwiększenie środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego  dla członków ochotniczych 
straży pożarnych kwota 5.000,00 zł’ 
- zmniejszenie środków w straży miejskiej kwota 15.000,00 zł- dostosowanie środków do 
zakresu realizowanych zadań 
Kultura fizyczna o kwotę 3.000,00 zł             
- dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań 
Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  705.000,00 zł 
Burmistrz omówił zmiany jakie zaszły w wydatkach majątkowych. Głównym powodem 
zwołania sesji nadzwyczajnej jest budowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 
Sypniewie i co za tym idzie należy dokonać przesunięć w budżecie. Koszt inwestycji opiewa 
na 1 520 000zł., a w planie było 750 000zł. Z budżetu państwa nie można liczyć na więcej niż  
te zaplanowane 750 000zł. oraz 100 000zł. na wyposażenie i na funkcjonowanie. Należy 
podjąć decyzję w tej sprawie i podpisać umowę. 
Burmistrz stwierdził, że jest potrzeba na takie inwestycje, gdyż w gminie jest wiele osób 
niepełnosprawnych. Należy pomóc rodzinom tych osób bo w innym przypadku zostaną one 
kierowane do Domów Pomocy Społecznej, gdzie koszt pobytu do pokrycia przez gminę jest 
wysoki dodał kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – J. Janusiak. 
Radny Nagórski zapytał jaki jest koszt miesięczny utrzymania tego domu. 



Dotacja według wstępnych obliczeń jest wystarczająca na pokrycie zatrudnienia wraz z 
pochodnymi oraz na koszty rzeczowe odpowiedziała z-ca Kierownika MGOPS Pani J. 
Jędruch. Wyposażenie budynku będzie dofinansowane w kwocie 100 000 zł.  
Nawiązała się dyskusja  temacie. Wystąpiły głosy radnych którzy byli przeciwni takim 
inwestycjom, woleliby budowy i remonty dróg. Większość radnych widzi potrzebę 
zainwestowania w omawiany Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Pensjonariusze na  miarę 
swoich możliwości psychosomatycznych będą w min przygotowywani do samodzielnego 
życia poprzez zajęcia praktyczne i rehabilitacyjne. 
Więcej pytań nie było . 
Głosowanie: 
Za – 11 ( nieobecny radny Cyruk i radny Kruszyński) 
Wstrzymał się - 1 
Przeciw - 1 
 
Uchwała została podjęta  11 głosami jako uchwała nr 521/2018 
 
Ad. 3.  
         Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
 
Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy                             
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych 
innych ustaw przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane do dnia 12 
czerwca 2018r. przekazać do organu uchwałodawczego gminy projekt nowego regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa.                    
W dniu 25 maja 2018r. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie 
miasta i gminy przedłożyło do Rady Miejskiej w Jastrowiu projekt powyższego regulaminu. 
Rada gminy w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne projektu regulaminu, dokonuje jego analizy oraz przekazuje 
organowi regulacyjnemu projekt nowego regulaminu dostarczania wody                       i 
odprowadzania ścieków do zaopiniowania. W związku z powyższym po dokonaniu analizy 
projektu regulaminu przedłożonego przez spółkę ZECiUK koniecznym jest podjęcie uchwały 
którą rada miasta przyjmie projekt regulaminu oraz przekaże go do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Na zarzuty radnego K. Nagórskiego o niedoprecyzowanie i braku szczegółów w regulaminie 
Prezes Spółki ZECiUK wyjaśnił, że regulamin jest ogólny, a organ stanowiący może podjąć 
uchwałę z wytycznymi prac Spółki Gminnej. 
Radny R. Król podjął temat przydomowych oczyszczalni ścieków. Zdaniem radnego 
odbieranie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków powinna zająć się gmina.  
Prezes spółki nie widzi problemu. Spółka może zająć się wywozem osadów do Piły bądź do 
Złotowa na koszt mieszkańca. Oczyszczalnia w Jastrowiu nie jest przystosowana do 
odbierania tego typu ścieków ze względu na regulacje prawne. Oczyszczalnia budowana była 
w latach osiemdziesiątych - jest modernizowana drobnymi krokami. Duża modernizacja 
oznaczałaby dużą podwyżkę odprowadzania ścieków w gminie.  
Nawiązała się rozmowa w temacie. 
Pytań więcej nie było. 
Głosowanie: 
za - 11 
wstrzymał się - 0 



przeciw - 0 
Uchwała została podjęta  11 głosami jako uchwała nr 522/2018 
 
Ad. 4 
Sprawy bieżące i wolne wnioski 
Sprawy bieżące zostały omówione w poprzednim punkcie, więcej spraw nie było. 
Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. 
Dziękuję zebranym za udział. 
O godzinie 1725 Przewodniczący Rady  zamknął  XLV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej.  
 
 
Protokołowała 
Beata Szymańska 


