
                   
Protokół nr V/2019 sesji  Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się dnia 26 

lutego 2019 roku w godzinach od 1600 do 1945. 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności wygenerowanej z programu stanowiącej 
załącznik nr 1 do protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pani Agnieszka Głyżewska - Klofik 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska 
- Sekretarz GiM Jastrowie- Renata Szewczyk  
- zaproszeni goscie 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
-  prasa.  
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 1a do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Krzyszto Bzowski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał na protokolanta Panią Beatę Szymańską. 
Przedstawił porządek obrad V sesji Rady Miejskiej 
     1  sprawy regulaminowe: 
     2  stwierdzenie kworum 
     3  przyjęcie protokołów III i IV sesji 
4. Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady 
   Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. 
5. Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami. 
6. Sprawozdanie  z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu    
    za 2018r.   
7. Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na temat działalności  
    merytorycznej świetlic wiejskich w roku 2018. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta    
    Jastrowie na lata 2019 -2031.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2019 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Prezesa    
      Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z o.o.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie   „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz     
     zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2019”. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy    
      i Miasta Jastrowie”. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta    
      Jastrowie 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy   
     i Miasta Jastrowie   
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy   
      i Miasta Jastrowie  
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  
Gminy i Miasta Jastrowie  



17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy   
      i Miasta Jastrowie  
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy                           
      w Sypniewie oraz nadania Statutu 
19. Powołanie członków Rady Programowej przy Ośrodku Kultury w Jastrowiu. 
20. Interpelacje i zapytania. 
21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 
Burmistrz wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad 2 uchwał: 
- w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 
oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.   
- w sprawie Regulaminu określającego wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych                   
w przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę i Miasto Jastrowie.  
Przewodniczący ogłosił głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 
Przewodniczący zarządził glosowanie nad  wprowadzeniem zmian do porządku obrad. 
- oraz wykreślenie z porządku obrad  uchwały w sprawie   „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie     
w roku 2019”. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad nowym porządkiem obrad. 
Zmiany zostały przyjęte 15 głosami ,,za” 
Porządek obrad został zmieniony w związku z tym uchwała w sprawie zarządzenia poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz opłaty od posiadania psów 
w drodze inkasa, określenia inkasentów  i wysokości od wynagrodzenia za inkaso omówiona 
zostanie pod numerem 18 natomiast pod numerem 19 podjęta zostanie  uchwała w sprawie 
Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych             
w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie.  
Punkty następne uzyskają numerację kolejną. 
 
Ad.4 
 
Burmistrz przedstawił i omówił podpisane zarządzenia poinformował o realizacji uchwał 
Rady  Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. (załącznk nr 3) 
 
Ad.5  
Przewodniczący poinformował o spotkaniach i odbytych dyżurach między sesjami.(załącznik 
nr 4) 
 
Przewodniczący rady K. Bzowski oraz Burmistrz P. Wojtiuk podziękowali obecnemu na sesji 
odchodzącemu na emeryturę Zastępcy Burmistrza J. Klimczakowi za wieloletnią współpracę i 
oddanie. Dyrektorzy szkół i przedszkola dołączyli do życzeń dziękując za pomoc w pracy 
oraz  
Podziękowanie za współpracę były również dla Sołtysów pełniących swoje funkcje                
w poprzednich kadencjach. Za wieloletnią pracę podziękowanie odebrał były Sołtys sołectwa 
Sypniewo Jerzy Ćwirko. Podziękowanie złożył również Prezes Stowarzyszenia  Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski. 
 
 
 



Ad 6. 
Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
za 2018r.   
Informację na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawił Kierownik MGOPS Pan Jarosław 
Janusiak.  
Pytań nie było 
Informacja została przyjęta 15 głosami za i stanowi załącznik nr 5  do protokołu 
 
Ad.7  
Informacja Komisji O światy, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na temat 
działalności merytorycznej świetlic wiejskich w roku 2018. 
Informację przedstawił radny Ł.Cyruk. 
Zostało przyjęte 15 głosami ,,za'' ( złącznik nr 6) 
 
Ad. 8. 
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2031 
Zmiany w projekcie uchwały omówiła Pani Skarbnik. 
Dwa projekty które nie zostały ukończone w 2018 roku zostały przedłużone na rok bieżący 
oraz dwa projekty  
- 83 432 000 zł. na umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. "Pomysł na 
przyszłość " 
-" Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. "Przez integracje zdobędę 
aktywizacje" o kwotę  4.150,00 zł. Pozostałe kwoty są niezmienione. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za'' jako uchwała nr 34/2019 (załącznik nr 7)  
 
Ad.9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2019 rok. 
Zmiany w projekcie uchwały omówiła Pani Skarbnik. 
Uległy przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami wydatki budżetowe na 
kwotę 54 310 zł. 
Radny Ł. Cyruk wyraził swoje zadowolenie z uwzględnienia w budżecie 60 000zł.  na remont 
pomostów na plaży Miejskiej.  
Burmistrz poinformował że ,,Jezioro Miejskie” pomimo nazwy nie jest własnością miasta,      
a remont pomostów będzie dużo droższy. Dotychczas trwają prace nad kompletowaniem 
dokumentacji. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za'' jako uchwała nr 35/2019 (załącznik nr 8)  
 
Ad.10  
 
Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Prezesa 
Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z o.o.  
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.    
Trwała rozmowa w temacie czy podjęcie uchwały to odpowiednie działanie. Radny                
P. Kurzyna przedstawił swoje wątpliwości twierdząc, że ile prawników tyle interpretacji. 



Poinformował, że wstrzymuje się nad głosem. Przewodniczący wspomniał, że opinia 
prawnika, wypowiadającego się na omawiany temat po przeanalizowaniu opracowania nie 
podjął dalszej dyskusji. W sprawie wypowiedział się również Radca Prawny W. Kosowicki 
podtrzymując swoją opinię  
Po zakończonej dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 13 głosami ,,za''  i 2 wstrzymujących się jako uchwała nr 36/2019 
(załącznik nr 9)  
 
Ad.11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie 
Gminy i Miasta Jastrowie”.  
Na temat propozycji raportu ostanie gminy wypowiedział się Burmistrz. 
Raport powinien obejmować podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim i 
zawierać informacje dotyczące stanu realizacji  programów i strategii realizowanych przez Gminę 
i Miasto Jastrowie, uwzględnić również i inne informacje, w szczególności niezbędne do 
uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Gminy i Miasta Jastrowie, przedstawić 
dane o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania Gminy i Miasta Jastrowie, a także 
uwzględnić trendy i kierunki jej rozwoju.  
Burmistrz wspomniał o znalezionych dokumentach o podobnej strukturze raportu o stanie gminy 
z planowaniem na lata następne, sporządzony w roku 1957. Z dokumentu można się dowiedzieć 
jak miała przebiegać obwodnica, o tym, że ma powstać żłobek oraz, że w roku 1985 miasto 
Jastrowie będzie liczyło 12 600 mieszkańców. Wówczas Jastrowie podlegało pod powiat 
Wałecki. 
Po zakończonej dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za'' jako uchwała nr 37/2019 (załącznik nr 9)  
 
Ad.12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i 
Miasta Jastrowie .  
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.    
Pytań nie było, przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania 
za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za''  jako uchwała nr 38/2019 (załącznik nr 10)  
 
Ad.13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy i Miasta Jastrowie (działka 3021/70).  
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.    
Pytań nie było, przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania 
za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za''  jako uchwała nr 39/2019 (załącznik nr 11)  
 
Ad.14 
 



Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy i Miasta Jastrowie (działka 3021/71).  
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.    
Pytań nie było, przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania 
za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za''  jako uchwała nr 40/2019 (załącznik nr 12)  
 
Ad.15 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy i Miasta Jastrowie (działka 3021/72).  
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.    
Pytań nie było, przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania 
za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za''  jako uchwała nr 41/2019 (załącznik nr 13)  
 
Ad.16 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy i Miasta Jastrowie (działka 567). Projekt uchwały omówił Burmistrz  
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.    
Pytań nie było, przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania 
za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za''  jako uchwała nr 42/2019 (załącznik nr 14)  
 
Ad.17 
 
Podjęcie uchwały w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy               
w  Sypniewie oraz nadania Statutu.  
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Burmistrz poinformował o wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem                  
o dofinansowanie.  
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za'' jako uchwała nr 43/2019 (załącznik nr 15 )  
 
Ad.18 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za'' i  1 wstrzymującym się  jako uchwała nr 44/2019 
(załącznik nr 16)  



  
Ad19 
 
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wynagrodzenie nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę i 
Miasto Jastrowie.  
Projekt uchwały omówił Burmistrz   
Regulamin określa wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania                                     
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  
Projekt Regulaminu został uzgodniony przez właściwe organizacje związkowe                        
z sugerowanymi zmianami o których poinformował Burmistrz  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za'' jako uchwała nr 45/2019 (załącznik nr 17)  
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.  
 
 Powołanie członków Rady Programowej przy Ośrodku Kultury w Jastrowiu 
Do Rady Programowej przy Ośrodku Kultury wytypowano 2 członków komisji Oświaty 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych radną Monikę Ruta - Zygiel i radnego Miszczak 
Dariusz. Kandydaci wyrazili zgodę.  
Głosowanie nad proponowanymi kandydatami  
Propozycja została przyjęta 14 głosami ,,za” przy 1 wstrzymującym się.(załącznik nr18) 
  
Ad. 20  
 Interpelacje i zapytania. 
Radny P. Krzyna wystąpił z wnioskiem dotyczącym doświetlenia skrzyżowania ulicy 
Sikorskiego i Zawiszy. 
Radna M. Król wystąpiła z interpelacją dotyczącą ulicy Bocznej.  
 
Ad.21 
 Sprawy bieżące.  
Przewodniczący poinformował o zgłaszaniu kandydatów do Nagrody Powiatu Złotowskiego 
do dnia 15 marca 2019r.  
Poinformował również o wystąpieniu z  projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości      
i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Jastrowie złożonego przez przewodniczącego Klubu Radnych P. Kurzynę. – 
załącznik nr 19. 
Wspomniał o szkoleniu komisji rewizyjnej w Urzędzie Miasta w Złotowie. 
Radny M. Kruszyński wystąpił z wnioskiem o zmianę sprzętu nagłaśniającego, a szczególnie 
mikrofonów  
Radni Rady Powiatu Złotowskiego T. Wojtiuk i R Król wspomnieli o zmianach terminu  
debaty w sprawie szkoły 
Radny R. Król wspomniał o rozmowach na temat przejęcia od Powiatu obiektów na rzecz 
gminy. 
Trwała dyskusja na temat debaty w sprawie szkoły oraz o tym, że będzie przeprowadzony 
nabór do szkoły, o poczynionych przygotowaniach nad debatą. 
Radna A. Kazberuk wystąpiła z wnioskiem do Radnych Rady Powiatu o doświetlenie ulicy 
Kili ńszczaków  od przejazdu kolejowego w stronę Zagórza. Pod  wnioskiem podpisuje się 
również radny P. Kurzyna. 
Burmistrz odpowiedział, że za ten problem odpowiedzialna jest  i zajmie się tym gmina.  



Radna E. Magda wystąpiła z wnioskiem o doświetlenie odcinaka drogi w Samborsku na 
prośbę matki trójki dzieci. 
 
 
Protokołowała 
Beata Szymańska 


