
Protokół nr  XLVIII / 2018 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 

odbyła się dnia 16 października 2018 roku w godzinach od 1400 do1545 . 
 

 

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. 1400 otworzył obrady, powitał zebranych gości, po czym stwierdził prawomocność sesji i 

powołał radnego Krzysztofa Bzowskiego na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Beatę 

Szymańską. 

 

1. Porządek obrad XLVIII 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta   

    Jastrowie na lata 2018 -2031 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i  

   Miasta Jastrowie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

   trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażami. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

   trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

   trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody przydomowe. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

   trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na cele działalności gospodarczej 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.  

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków 

   transportowych.  

14. Interpelacje i zapytania. 

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 



Burmistrz wystąpił z wnioskiem o wykreślenie 3 punktów z programu obrad 

1 - uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta   

    Jastrowie na lata 2018 -2031 

2 - uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 

3 - podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków 

   transportowych.  

Głosowanie:  

Za               - 13  

Przeciw          - 0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała została przyjęta 13 głosami  

 

Ad. 1 

 

Protokół XLVII sesji był do wglądu jeżeli nie ma uwag przeprowadzamy  

głosowanie nad jego przyjęciem  

Za                         - 15  

Przeciw                    - 0 

Wstrzymało się             - 0 

 

Ad. 2 

 

Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2 ). 

 

W okresie od 25.09.2018 roku od dnia dzisiejszego Burmistrz podpisał 10 zarządzeń 

Od nr 94/2018 do nr 103/2018 które umieszczone są w biuletynie informacji publicznej Urzędu  

1. Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 

2019r. – Nr 94/2018 

2. Przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i 

Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości – Nr 95/2018 

3. Składu komisji przetargowej – Nr 96/2018 

4. Składu komisji przetargowej – Nr 97/2018 

5. Zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2018r. – Nr 98/2018 

6. Ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne – Nr 99/2018 

7. Zmieniające Zarządzenie Nr 28/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 

05.06.2007r. w sprawie powołania składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej w 

Jastrowiu – Nr 100/2018 

8. Rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości – Nr 101/2018 

9. Rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości – Nr 102/2018 

10. Przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i 

Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości – Nr 103/2018 

Burmistrz uczestniczył również w spotkaniach: 

1. 27.09.2018 – Poznań – KW PSP – podpisanie umowy na dofinansowanie jednostek OSP z 

Funduszu Sprawiedliwości  

2. 28.09.2018r – Wałcz – spotkanie z Prezesem Zarządu PKS Sp. z o.o. w sprawie oferty 

sprzedaży nieruchomości 



3. 28.09.2018r. – Jastrowie – Uroczystość 40-lecia SMLW Jastrowie 

4. 02.10.2018r. – Jastrowie – spotkanie z przedstawicielami Słupskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej 

5. 03.10.2018r. – Jastrowie – spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w 

sprawie rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy 

6. 05.10.2018r. –Jastrowie – Zarząd Miejsko Gminny OSP w Jastrowiu 

7. 15.10.2018 – Jastrowie – spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

W dniu 27 09.2018r. odbyło się spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad  w Poznaniu 

w którym uczestniczył Pan Piotr Kozłowski ze względu, że odbywało się ono w czasie spotkania 

na którym Burmistrz podpisywał mowę na dofinansowanie jednostek OSP z Funduszu 

Sprawiedliwości.  

Kierownik P. Kozłowski odniósł się do najważniejszych zagadnień omawianych na spotkaniu a 

dotyczyły opracowania projektowego dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Szczecinek 

- Piła etap I - Studium Korytarzowe  

Studium Korytarzowe bo na tym etapie ten projekt się znajduje podstawą opracowania jest 

umowa nr O.PO.D-3.2413.98.2015 z dnia 30.01.2018 pomiędzy zamawiającym: Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu a wykonawcą: AECOM Polska Sp. z 

o.o.  

Poinformował iż na początku przyszłego roku odbędą się kolejne konsultacje w tej sprawie.  

Przebieg korytarzy trasy drogi ekspresowej S11 zostały opracowane w 2 wariantach:   

 

Wariant 1 ma długość ok. 54,82 km przewiduje on zaprojektowanie obejścia miejscowości 

Okonek i Jastrowie po zachodniej stronie z ominięciem zabudowy mieszkalnej. Początek trasy 

łączy się z realizowaną obwodnicą miasta Szczecinek w okolicy km 120+400 istniejącej drogi 

krajowej nr 11. Proponowany przebieg łączy się z planowanym węzłem „Koszyce”. 

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S11 w wariancie 1 narusza obszary Natura 2000 na 

początku projektowanej trasy na długości około 24 200 m.  

Długość całkowita odcinka: 54,817 km  

Długość odcinka w gminie Szczecinek: 3,11 km  

Długość odcinka w gminie Okonek: 21,68 km  

Długość odcinka w gminie Jastrowie: 12,65 km  

Długość odcinka w gminie Tarnówka: 5,55 km  

Długość odcinka w gminie Szydłowo: 10,60 km  

Długość odcinka w gminie Piła: 1,24 km  

Ilość węzłów: 3  

Ilość obiektów mostowych: 17  

 

Wariant 2 ma długość ok. 60,77 km przewiduje on zaprojektowanie obejścia miejscowości 

Okonek po wschodniej stronie i Jastrowie po zachodniej stronie z ominięciem zabudowy 

mieszkalnej. Początek trasy łączy się z realizowaną obwodnicą miasta Szczecinek w okolicy km 

120+400 istniejącej drogi krajowej nr 11. Proponowany przebieg łączy się z planowanym 

węzłem „Koszyce”. Projektowany odcinek drogi ekspresowej S11 w wariancie 2 narusza obszary 

Natura 2000 na początku projektowanej trasy na długości około 25 300m.  

Długość całkowita odcinka: 60,767 km  

Długość odcinka w gminie Szczecinek: 3,17 km  

Długość odcinka w gminie Okonek: 22,70 km  



Długość odcinka w gminie Jastrowie: 16,55 km  

Długość odcinka w gminie Tarnówka: 5,76 km  

Długość odcinka w gminie Krajenka: 1,09 km  

Długość odcinka w gminie Szydłowo: 10,28 km  

Długość odcinka w gminie Piła: 1,25 km  

Ilość węzłów: 3  

Ilość obiektów mostowych: 17  

Możliwe jest również to, że powstanie 3 wariant z połączenia poszczególnych propozycji obu 

przedstawionych wariantów. 

Przeprowadzone będzie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe, będą przygotowane 

materiały do decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach następnie koncepcja programowa i 

zakończy się dokumentacją projektową. 

 

Ad.3.  

 

 Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami. 

Przewodniczący poinformował o spotkaniach  w których uczestniczył. 

 

Ad.4.  
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 

Zmiany w budżecie omówiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska 

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę  887.681,00 zł w tym: 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu 

administracji  

    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 847.281,00 zł 

- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 02.10.2018r.przyznanie dotacji - 

kwota 29.520,00 zł z przeznaczeniem na diety członków komisji wyborczych w I turze 

głosowania 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.10.2018r o zwiększenie planu dotacji celowej o 

kwotę 11.000,00 zł  z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.10.2018r o zwiększenie planu dotacji celowej o 

kwotę 4.500,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.10.2018r o zwiększenie planu dotacji celowej o 

kwotę 300.581,00 zł  z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. 

 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.10.2018r o zwiększenie planu dotacji celowej o 

kwotę 501.680,00 zł  z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. 

2. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 15.600,00 zł 

- Umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zawartej dnia 27.09.2018r.w Poznaniu 

pomiędzy: Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą i Miastem Jastrowie na zakup wyposażenia i 



urządzeń ratownictwa, na rzecz ochotniczych straży pożarnych, niezbędnych do udzielenia 

pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa kwota 15.600,00 zł    

3. Dochody własne o kwotę 24.800,00 zł 

- Wniosek Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy zwiększenie  o kwotę 900,00 zł – zwiększenie 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 

Wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu o zwiększenie   

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 2.500,00 zł, 

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych kwota 20.000,00 zł, 

- wpływy z tytułu dobrowolnej alimentacji za osoby przebywające w Domach Pomocy 

Społecznej kwota 1.400,00 zł 

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę  22.000,00 zł  w tym:  

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy ze sprzedaży samochodu 

MAGIRUS DEUTZ  

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę   911.728,00 zł  w tym: 

1. Działalność usługowa o kwotę 600,00 zł - wniosek Sołectwa Nadarzyce – rewitalizacja 

cmentarza 

2. Administracja publiczna o kwotę 9.400,00 zł - wynagrodzenie Komendanta OSP 

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   o kwotę   29.520,00 zł 

- diety członków komisji wyborczych 

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę  27.600,00 zł 

- zakup materiałów i wyposażenia oraz opłata ubezpieczenia samochodu 

5. Oświata i wychowanie o kwotę 1.500,00 zł     

- zabezpieczenie środków własnych na podręczniki dla uczniów 

6. Pomoc społeczna o kwotę 35.780,00 zł 

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota 11.000,00 zł 

- zasiłki okresowe kwota 280,00 zł 

- dodatki mieszkaniowe - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w 

wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - 4.500,00 zł, 

- mieszkania chronione - 20.000,00 zł, 

7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.620,00 zł 

8. Rodzina o kwotę 802.261,00 zł 

- świadczenia wychowawcze  kwota 300.581,00 zł 

- świadczenia rodzinne kwota 501.680,00 zł 

9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.447,00 zł 

- Sołectwo Samborsko – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej kwota + 2.047,00 zł 

- Sołectwo Nadarzyce – obsługa imprezy wiejskiej kwota (-) 600,00 zł 

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.047,00 zł  w tym: 

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

- Sołectwo Samborsko – utrzymanie zieleni na terenie wsi Samborsko kwota  (-) 2.047,00 zł 

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –   695.110,00 zł 

 



Głosowanie nad przyjęciem uchwały  

za       - 15 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0  

Uchwała została przyjęta 15 głosami jako uchwała Nr 533 /2018 (zał. nr 3 ) 

 

 

Ad.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i  

Miasta Jastrowie. 

Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było 

Głosowanie:  

Za              - 15 

Przeciw         - 0 

Wstrzymało się  - 0 

Uchwała została przyjęta 14 głosami jako uchwała Nr 534 /2018 (zał. nr 4 ) 

 

Ad.7.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażami.  

Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Głosowanie:  

Za              - 15 

Przeciw         - 0 

Wstrzymało się  - 0 

Uchwała została przyjęta 15 głosami jako uchwała Nr 535 /2018 (zał. nr 5 ) 

 

Ad.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego 

Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było.  

Głosowanie:  

Za                 - 15 

Przeciw            - 0 

Wstrzymało się     - 0 

Uchwała została przyjęta 13 głosami jako uchwała Nr 536 /2018 ( zał nr 6 ) 

 

Ad.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody przydomowe. 



Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólym posiedzeniu 

komisji. 

Pytań nie było.  

Głosowanie 

Za              - 15 

Przeciw          -0 

Wstrzymało się  - 0 

Uchwała została przyjęta 12 głosami jako uchwała Nr  537/2018 (zał nr 7 ) 

 

Ad.10. 

  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na cele działalności gospodarczej 

Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólym posiedzeniu komisji. 

 

Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu 

komisji. 

Pytań nie było.  

Głosowanie:  

Za              - 15 

Przeciw         - 0 

Wstrzymało się  - 0 

Uchwała została przyjęta 13 głosami jako uchwała Nr 538 /2018  (zał nr 8  ) 

 

Ad.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości. 

Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu 

komisji. 

W związku z tym, że na posiedzeniu nie zapadła jednoznaczna decyzja Przewodniczący 

zaproponował omówienie stawki podatku związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

stanowiących wyrobiska poeksploatacyjne kruszyw mineralnych. Zaproponował 

przeanalizowanie wysokości podwyżki gdyż 50% może okazać się dużym obciążeniem dla firm. 

Burmistrz poinformował, że od klku lat nie było podwyżki tego podatku. Stwierdził, że tereny 

mogą być lepiej wykorzystane. Przedstawił radnym zestawienie wysokości podatków od 2013 

roku. Zaproponował w imię dobrej współpracy podwyżkę o 10 gr czyli kwota podatku wynosić 

będzie 44 gr za 1m2 powierzchni. 

  

Więcej pytań nie było.  

Głosowanie nad zmianą stawki z 50gr na 44 gr 

Za              - 11 

Przeciw         - 1 

Wstrzymało się  - 3  

Głosowanie nad uchwałą po zmianach 

Za              - 14 

Przeciw         - 1 

Wstrzymało się  - 0 



Uchwała została przyjęta 14 głosami jako uchwała Nr 539 /2018 (zał nr 9 ) 

 

 

Ad. 12. 

Interpelacje i zapytania. 

Nie było. 

 

Ad. 13.  
 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Radny R. Król zapytał jak przedstawia się kontynuacja sprawy związanej z zatkanymi 

studzienkami odpływowymi na drodze krajowej wzdłuż ulicy Gdańskiej. 

Kierownik A. Topyła odpowiedziała, że zostały jej przekazane materiały na podstawie których 

wystąpi z pismem do Rejonu Dróg Krajowych o interwencję w tej sprawie. 

Radny A. Dzbuk zapytał w jaki sposób włodarze Jastrowia podziękują za niespełnione obietnice 

Staroście Złotowskiemu i zapytają co było tego przyczyną.  

Burmistrz odpowiedział, że spotkał się ze Starostą, ponawiał rozmowy w wyniku których  

zostały zminimalizowane ustalenia do realnych możliwości ich wykonania. Uzgodnione zostały 

trzy sprawy w których mieliśmy partycypować w kosztach po połowie. Było to poszerzenie drogi 

do Samborska, wykonanie chodnika na Zagórze, odnowienie oliniowania poziomego drogi na 

odcinku Jastrowie – Brzeźnica. Niestety z obiecanych inwestycji nic nie zostało wykonane. 

Burmistrz wyraził nadzieję że przyszła Rada Powiatu będzie poważnie traktować Wójtów i 

Burmistrzów. 

Radny A.Dzbuk poruszył sprawę zatkanej kanalizacji, na co Prezes spółki ZECiUK 

odpowiedział, że zdarzają się takie sytuacje nie spowodowane stanem technicznym, lecz 

nieświadomością ludzi traktujących kanalizację jak śmietnik. 

Radny J. Siwak zapytał o dowóz dzieci do szkoły z rejonu ulicy Granicznej. 

W tej sprawie najwięcej mogą powiedzieć dyrektorzy szkół. 

Więcej pytań nie było.  

Przewodniczący P. Kurzyna stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął 

posiedzenie XLVIII sesji Rady Miejskiej. 
 

 

Protokołowała  

Beata Szymańska 


